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Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää, millainen on erityisryhmien 
asuntomarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus Suomessa. Tutkielma on jatkoa ARAn erityisryhmien 
asuntomarkkinakatsaukselle, joka julkaistiin ARAn verkkosivuilla 12.9.2017. Erityisryhmillä 
tarkoitetaan tässä työssä ikääntyneitä, kehitys- ja vaikeavammaisia, mielenterveys- ja 
päihdekuntoutujia, asunnottomia, erityistä tukea tarvitsevia nuoria ja autismin kirjon ihmisiä. 
Pääpaino on kuitenkin ikääntyneille ja kehitysvammaisille suunnattujen asuntojen analyysissa. 
 
Tutkielmassa on pyritty selvittämään erityisryhmille suunnattujen asuntojen lukumäärää Suomessa 
maakunnittain ja tarkastelemaan kohtaavatko erityisryhmille suunnattujen asuntojen kysyntä ja 
tarjonta alueellisesti. Poikkeuksena maakunnalliseen aluejakoon on pääkaupunkiseutu, joka eriytetty 
omaksi luokakseen Uudestamaasta. Lisäksi on pyritty selvittämään erityisryhmien asuntojen 
käyttöasteita ja onko tulevaisuudessa ylitarjontaa erityisryhmien asunnoista. 
 
Tutkimusmenetelmät perustuvat kvantitatiivisen analyysin metodeihin, kuten aineiston luokitteluun ja 
ryhmien vertaamiseen. Lisäksi aineistosta on laskettu suhdelukuja kysynnän ja tarjonnan tasapainon 
selvittämiseksi. 
 
Laitoshoidon purkaminen ja väestön ikääntyminen ovat olleet merkittävimpiä erityisryhmien 
asuntojen kysyntää nostavia tekijöitä. ARA- ja vapaarahoitteiset toimijat ovat vastanneet kysyntään 
rakentamalla lisää erityisryhmille suunnattuja asuntoja. Tuloksien perusteella vapaarahoitteiset 
toimijat olivat eniten keskittyneet ikääntyneille suunnattujen tehostettujen palveluasuntojen 
rakentamiseen. Palveluiltaan kevyempää ikääntyneille suunnattua tuettua asumista on sen sijaan 
rakennettu määrällisesti eniten ARA-rahoitteisesti. Kyselystä saatujen tulosten perusteella näyttää 
siltä, että ikääntyneiden tehostettujen palveluasuntojen ylitarjonnan riski on suurin Päijät-Hämeen ja 
Lapin alueella. Lisäksi ylitarjontaa ennakoidaan tulevaisuudessa olevan Pirkanmaalla ja Varsinais-
Suomessa.  Pienin ylitarjonnan riski ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen osalta on 
Satakunnassa, Pohjois-Karjalassa, Pohjanmaalla ja Kainuussa, jossa asuntojen käyttöasteiden 
odotetaan paranevan. Kehitysvammaisille suunnattujen vapaarahoitteisten asuntojen osalta 
käyttöasteet olivat useissa maakunnissa heikot Päijät-Hämeen maakuntaa lukuun ottamatta. 
Kehitysvammaisille suunnattujen asuntojen käyttöasteen voidaan kuitenkin olettaa paranevan 
tulevaisuudessa, sillä kehitysvammaisten laitoshoidon purku jatkuu vuoteen 2020 saakka. 
Haastatteluissa kävi ilmi, että vapaarahoitteiset toimijat ovat jatkossa kiinnittämässä enemmän 
huomiota kevyempiin asumisratkaisuihin ikääntyneille. 
 
Tuloksia voidaan hyödyntää erityisryhmien asuntomarkkinoiden tilanteen arvioinnissa, kun tehdään 
esimerkiksi rakennuttamispäätöksiä. Tuloksia voidaan myös käyttää erityisryhmien 
asuntomarkkinoiden toiminnan kehittämisessä. Yleistyksiä tuloksista ei voi täysin tehdä aineiston 
puutteellisuuden takia. ARA-rahoitteisesta aineistosta puuttui käyttöastetiedot, mutta asuntojen 
lukumäärien osalta aineisto oli kattava. Vapaarahoitteisten toimijoiden osalta aineisto jäi hieman 
puutteelliseksi, sillä kaikki eivät osallistuneet kyselyyn. Tästä huolimatta maakunnittaiset 
käyttöastetiedot oli mahdollista laskea neljän erityisryhmän osalta. Aineisto sisälsi yhteensä 71 725 
erilaista erityisryhmille suunnattua asuntoa.  
 
Asiasanat    Asuminen, ikääntyneet, kehitysvammaiset, maakunnat 
Muita tietoja Julkaistu osittain ARAn erityisryhmien asuntomarkkinakatsauksessa 12.9.2017. 
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1 JOHDANTO 

Asuntomarkkinat muodostavat Suomessa merkittävän osan kansantalouden pääomasta 

ja kotitalouksien varallisuudesta. Epäsuotuisat muutokset asuntomarkkinoilla 

saattavat johtaa laskusuhdanteeseen tai lamaan niin kuin kävi Yhdysvalloissa vuosina 

2007–2008 (Pajarskas & Jociene 2014). Tästä johtuen asuntomarkkinoiden toiminnan 

ymmärtäminen on talouden tasapainon kannalta olennaista. 

Erityisryhmien asuminen on noussut viime vuosina merkittävämpään rooliin 

asuntomarkkinoilla. Tähän on vaikuttanut muun muassa väestön ikääntyminen ja 

laitoshoidon purkaminen. Toimintaympäristön megatrendien nopea muuttuminen, 

sekä erityisryhmien asema ja oikeudet oman asumisensa järjestämisessä, ovat 

avanneet uudenlaisen näkökulman erityisryhmien asumisen toteuttamiseen. On jo 

nähtävissä, että erityisryhmiin kuuluvien ihmisten asuminen tulee saada entistä 

vahvemmaksi osaksi tavallisista asumista tavallisille asuinalueille ja kortteleihin. 

(ARA 2017k.)   

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on selvittänyt asuntotuotannon 

volyymia kuntakohtaisesti vuosina 2015 ja 2016 hoivakiinteistörahastoilta sekä 

isoimmilta valtakunnallisilta vapaarahoitteisilta palveluntuottajilta. Tavoitteena on 

ehkäistä päällekkäisiä investointeja ja valtion riskejä. Suomessa toimivien 

hoivakiinteistörahastojen määrän lisääntyminen erityisryhmien asuntomarkkinoilla on 

lisännyt runsaasti erityisryhmille tarkoitettua asumista ARA-tuotannon ohella. (ARA 

2017k.) 

Tämä pro gradu -tutkielma perustuu ARAn erityisryhmien 

asuntomarkkinakatsaukseen, joka julkaistiin ARAn verkkosivuilla 12.9.2017 (ARA 

2017k). Katsauksen laativat erityisasiantuntija Saara Nyyssölä, asuntomarkkina-

asiantuntija Hannu Ahola ja kauppatieteiden kandidaatti Joni Makkonen. Tässä pro 

gradu -tutkielmassa käsitellään seuraavien erityisryhmien asumista: ikääntyneet, 

kehitysvammaiset, vaikeavammaiset, mielenterveyskuntoutujat, päihdekuntoutujat, 

asunnottomat, erityistä tukea tarvitsevat nuoret ja autismin kirjon ihmiset. 

Ikääntyneiden asunnot on jaoteltu palveluiltaan raskaampaan tehostettuun 
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palveluasumiseen ja palveluiltaan kevyempään tuettuun asumiseen. Asuntojen 

kysyntä vaihtelee eri erityisryhmien välillä. Ikääntyneiden asuntojen kysynnän 

muutokset ovat helpommin ennakoitavissa kuin muiden erityisryhmien, kuten 

esimerkiksi asunnottomien ja päihdekuntoutujien, sillä väestöennusteen avulla 

voidaan ennustaa ikääntyneiden lukumäärää tulevaisuudessa. Tämän pro gradu -

tutkielman tavoitteena on saada selville kohtaako erityisryhmien asuntojen kysyntä ja 

tarjonta alueellisesti Suomessa sekä tarjota lukijalle kokonaisvaltainen käsitys 

erityisryhmien asuntomarkkinoista ja niihin liittyvistä erityispiirteistä. 

Erityisryhmiin kuuluvilla henkilöillä voi olla taloudellisia tai fyysisiä rajoitteita, jotka 

vaikeuttavat sopivan asunnon löytämistä ja tekevät erityisryhmistä vähemmän 

houkuttelevan kohderyhmän rakennuttajille. Jotta rakentaminen olisi jälleen 

houkuttelevaa, tarjontaa täytyy tukea erilaisilla avustuksilla ja kannustinjärjestelmillä. 

Toinen vaihtoehto on tukea kysyntää, jolloin erityisryhmien asema 

asuntomarkkinoilla paranee. Kysyntää voidaan tukea muun muassa asumistuen avulla. 

Taloudellisten ja fyysisten rajoitteiden lisäksi erityisryhmillä voi olla sosiaalisia 

rajoitteita. Tutkimuksissa on ollut näyttöä siitä, että henkilöillä, joilla on 

mielenterveysongelmia, on haasteita löytää itselleen sopiva asunto (Rog 2004). 

Sopivan asunnon saaminen on edesauttanut mielenterveyspotilaiden kuntoutumista 

(Bullen & Fisher 2015). Tämä on yksi peruste sille, miksi mielenterveyskuntoutujien 

ja muiden erityisryhmien asumista tulee tukea. 

Koko 2010-luvun ajan erityisryhmien asuminen on ollut muutoksessa. Ikääntyneiden 

ja kehitysvammaisten laitoshoidon purku on luonut vahvan kysynnän 

asumispalveluihin. Näiden kohderyhmien asumisratkaisut ovat olleet kuitenkin melko 

yksipuolisia ja keskittyneet pääasiassa tehostetun palveluasumisen rakentamiseen, 

josta näyttäisi olevan jo tälläkin hetkellä ylitarjontaa joissain maakunnissa tämän 

tutkielman perusteella. Tämän aineiston perusteella näyttää siltä, että tulevaisuudessa 

osassa maakunnista voi olla ylitarjontaa ikääntyneiden tehostetuista 

palveluasunnoista. (ARA 2017k.) 
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Tutkimuskysymyksenä tässä Pro gradu -tutkielmassa on kohtaavatko erityisryhmille 

suunnattujen asuntojen kysyntä ja tarjonta Suomessa. Tutkimusmenetelmät perustuvat 

kvantitatiivisen analyysin metodeihin, kuten aineiston luokitteluun ja ryhmien 

vertaamiseen. Lisäksi aineistosta on laskettu suhdelukuja kysynnän ja tarjonnan 

tasapainon selvittämiseksi. Kyseessä on maakuntatason tarkastelu, poikkeuksena 

pääkaupunkiseutu, joka on eriytetty omaksi alueekseen sen poikkeuksellisen vahvan 

vaikutuksen takia Uudenmaan maakuntaan. Lisäksi tarkastellaan erityisryhmien 

asuntojen tarjontaa ja kysyntää tulevaisuudessa.  

Erityisryhmien asumisesta on tehty tutkimuksia erilaisista näkökulmista. Esimerkiksi 

Hämäläinen, Kojo, Lanne, Rytkönen ja Reisbacka (2015) ovat tutkineet ikääntyneiden 

asumisratkaisujen sopivuutta ja laadullisia kriteereitä. Bullen ja Fisher (2015) ovat 

tutkineet mielenterveyskuntoutujien asumista asuntopulan aikana Australian 

aineistolla. Suomen ympäristökeskus on tehnyt raportteja ikääntyneiden asumisesta 

Suomessa. Niiden painopiste on ollut ikääntyneiden alueellisessa sijoittumisessa 

Suomessa ja ikääntyneiden asumisratkaisujen toteutuksessa. Lisäarvona tässä pro 

gradu -tutkielmassa muihin tutkimuksiin verrattuna on, että tämä tutkielma käsittelee 

useampia erityisryhmiä ja heidän asuntojensa jakaumaa Suomessa. 

 

Aineistona tässä pro gradu -tutkielmassa on ARAn erityisryhmien 

asuntomarkkinakatsauksessa käytössä ollut aineisto. ARA-rahoitteinen erityisryhmien 

asuntokanta on saatu ARAn tietokannasta. Vapaarahoitteinen erityisryhmien 

asuntokanta pohjautuu kyselytutkimukseen, jota varten lähetettiin kysely suurimmille 

erityisryhmien asumispalveluita tarjoaville toimijoille. Kyselyyn vastasivat Attendo 

Oy, Coronaria Hoiva Oy, Esperi Care Oy, Helsingin Diakonissalaitos, Invalidiliiton 

Asumispalvelut Oy, Mehiläinen Oy, Mikeva Oy, Nuorten ystävät Ry, Suomen 

Hoivatilat Oyj, Vetrea Terveys Oy sekä Yh-Kodit Oy. Kyselytutkimuksen 

vastausprosentti oli 64 %.  

Toisessa luvussa käsitellään asuntomarkkinoiden kysynnän ja tarjonnan teoriaa sekä 

niiden välistä tasapainoa. Lisäksi luvussa tarkastellaan tarjonta- ja kysyntätukien 

vaikutuksia asuntomarkkinoiden tasapainoon, sekä syrjäyttämisvaikutuksia 

asuntomarkkinoiden tapauksessa. Kolmannessa luvussa katsotaan kuinka suuren 
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kysynnän erityisryhmät muodostavat asuntomarkkinoille. Neljännen luvun 

empiirisessä osuudessa käsitellään erityisryhmien asuntojen tarjontaa ARAn ja 

vapaarahoitteisen asuntokannan osalta. Viidennessä luvussa tarkastellaan 

erityisryhmille suunnattujen asuntojen käyttöasteita ja niiden tarjontaa 

tulevaisuudessa. 
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2 ASUNTOMARKKINOIDEN KYSYNNÄN JA TARJONNAN TEORIAA 

Asunto on hyödyke, joka on kestävä ja toimii samalla pitkäaikaisena sijoituksena 

omistajalleen. Sen erityispiirteeksi voidaan lukea tontti, jolla asunto sijaitsee. Tontti 

voi olla arvokas, sillä maanmäärä halutuilla alueilla on vakio. (Oikarinen 2007, 

Paciorek 2013.) Asunnot muodostavat merkittävän osan pääomasta ja asuminen on 

usein kotitalouden suurin menoerä (Hoek-Smith & Diamond 2003). Oikarinen (2007) 

on todennut, että asunto erottuu muista sijoitustuotteista siten, että asunto on muun 

muassa jakamaton ja heterogeeninen. Heterogeenisyydellä tarkoitetaan sitä, että 

jokainen asunto on omanlaisensa. Muita mainittavia asuntomarkkinoiden 

erityispiirteitä ovat muun muassa jäykkä tarjonta, vaihtelevat myynti- ja 

rahoitustilanteet sekä verojen ja tukien vaikutukset. (Hilbers, Hoffmaister, Banerji & 

Shi 2008.) Tarjonnan jäykkyydellä tarkoitetaan, että lyhyellä aikavälillä olemassa 

oleva asuntopinta-ala on kullakin hetkellä annettu. Rakentamisen hitaudesta johtuen 

tarjonnan sopeuttaminen vie aikaa. Lyhyellä aikavälillä tarjontakäyrä on pystysuora.  

Pitkällä aikavälillä tarjontakäyrä loivenee, kun uudet asunnot valmistuvat. 

Asuntomarkkinoiden voidaan sanoa olevan voimakkaasti alueellinen ilmiö. 

Asuntopolitiikalla voidaan vaikuttaa asuntomarkkinoiden toimintaan. Forssin (2013) 

mukaan vaikuttamismahdollisuudet voidaan jakaa kahteen vaihtoehtoon. 

Ensimmäinen on vapaan markkinamekanismin käsite ja toinen on sosiaalisen 

turvaverkon käsite. Vapaiden markkinoiden tapauksessa asuntomarkkinat sopeuttavat 

itsensä, koska teoria olettaa, että toimijat oppivat virheistään ja pitkällä aikavälillä 

kysyntä ja tarjonta liikkuvat kohti tasapainoa. Tästä kuitenkin koituu negatiivisia 

ulkoisvaikutuksia sosiaalihuollolle, sillä lyhyellä aikavälillä matalatuloiset eivät voi 

suojautua markkinoiden heilahteluilta, joten he voivat joutua elämään alle 

keskimääräisen elintason. (Yap 1996.) Fitzpatrickin ja Pawsonin (2007) mukaan 

asunto oletetaan meriittihyödykkeeksi, jolloin asuntopolitiikaksi valitaan sosiaalisen 

turvaverkon käsite. Tällöin valtion tehtävänä on tukea matalapalkkaisten asumista, 

jotta heidän asumisen taso olisi parempi. 

Asuntopolitiikasta päättävien tahojen tulee Forssin ja Toshevin (2014) mukaan vastata 

seuraaviin peruskysymyksiin asuntopolitiikkaa suunnitellessaan riippuen tavoitteesta: 
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1. Kysyntä- vai tarjontatuki? 
2. Alueellinen vai kotitalouskohtainen tuki? 
3. Oikeutettu vai säännöstelty tuki? 
4. Liitetäänkö tuki asuntorahoitukseen vai ei? 

Sosiaalinen asuminen voidaan Forssin (2013) mukaan määritellä siten, että asumista 

avustetaan jollakin tavalla, kuten asumistuella tai kohtuullisella asumisen hinta-laatu 

suhteella. Sosiaalista asumista tehdään monista eri syistä ja sillä on eri tavoitteita. 

Pääasiallisin tavoite kuitenkin on mahdollistaa riittävät ja sopivat asumisolot 

kohtuulliseen hintaan niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Muita sosiaalisen asumisen 

tavoitteita ovat muun muassa tarjonnan lisääminen, asumiskulujen pienentäminen ja 

omistusasumisen lisääminen. Lisätavoitteet asumisessa liittyvät muun muassa 

energia-, alue- ja työllisyyspolitiikkaan. (Donner 2002.) Sinai ja Waldfogel (2005) 

pitävät asumisohjelman tavoitteita onnistuneena, jos ne kasvattavat asuntojen 

lukumäärää tai parantavat asuntokannan laatua.  

Sosiaalinen asuminen on yleistynyt maailmalla voimakkaasti. Esimerkiksi Kiinan 

valtio on tehnyt 20 vuotta kestävän suunnitelman, jossa se investoi 4 biljoonaa 

sosiaalisen asumisen projekteihin. (Forss & Toshev 2014.) Scanlon, Arrigoitia ja 

Whitehead (2014) ovat ennustaneet tutkimuksessaan, että sosiaalisen asumisen 

asuntokanta tulee pienenemään EUn alueella, mutta sen asema tulee olemaan edelleen 

merkittävä. Lisäksi uudet rahoitusmuodot, kuten osuuskunta-asuminen, muokkaavat 

sosiaalisen asumisen kenttää. Samaa ennustetaan myös ARAn (2017e) raportissa.  

Scanlon ym. (2014) toteavat, että sosiaalisen asumisen kentän on myös muututtava 

asiakaslähtöisemmäksi ja tehokkaammaksi. Tuetun asumisen piirissä asuvien 

vakavasti sairastuneiden tai vammautuneiden osuus on kasvanut 5 prosenttiyksikköä 

kymmenen vuoden tarkasteluperiodilla Englannissa. (Hills 2007.) Näin ollen 

erityisryhmille suunnattujen asuntojen kysyntä on kasvanut myös muualla 

Euroopassa.  

Sosiaalisen asumisen järjestämisestä voi syntyä poissulkemiskustannuksia. Gravelle 

& Rees (2004: 316) määrittelevät poissulkemiskustannukset kustannuksiksi, jotka 

syntyvät, kun joku tietty ryhmä rajataan hyödykkeen ulkopuolelle. Kustannuksia 

syntyy luvattoman käytön tarkkailusta, estämisestä ja rankaisemisesta. Esimerkiksi 
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ARA-asuntojen tapauksessa poissulkemiskustannuksia syntyy siitä, kun halvemman 

vuokra-asumisen ulkopuolelle halutaan rajata ulos sellaiset henkilöt, joilla ei ole 

siihen perusteita. Suomessa tämä on toteutettu valtioneuvoston 15.9.2016 asettamilla 

tulorajoilla. Tällä hetkellä tulorajat ovat käytössä vain pääkaupunkiseudulla oleviin 

valtion tukemiin vuokra- ja osaomistusasuntoihin. (ARA 2017f.) 

Suomen asuntopolitiikan voidaan sanoa olevan kaksijakoinen, sillä ensimmäinen 

malli on melko vapaasti markkinavetoinen ja toinen malli on säännelty, jossa asukkaat 

valitaan tarveharkintaisesti ja jonotuslistoja käyttämällä. (Forss & Toshev 2014, 

Ruonavaara 2006.) Kolmas asuntopolitiikan malli Kemenyn (2006) mukaan on 

integroitu malli, jossa voittoa tavoittelevaa yksityistä vuokrasektoria ja non-profit 

sektoria ei ole eroteltu toisistaan, jolloin ne kilpailevat keskenään asukkaista. 

Tällainen malli on käytössä esimerkiksi Saksassa ja Sveitsissä (Kemeny 1995). 

2.1 Kysynnän ja tarjonnan tasapaino 

Wang ja Hui (2016) esittävät asuntojen kysyntäfunktion seuraavanlaisesti 

),,( EcoINCPDH D = ,    (1) 

missä asuntojen kysyntä (HD) muodostuu asunnon hinnan (P), kotitalouden tulojen1 

(INC) ja paikallisen talouden (Eco) funktiona. Asuntojen kysyntään vaikuttavia 

tekijöitä on useita ja Wangin ja Huin esittämät tekijät ovat yksi monista. Esimerkiksi 

Laakso ja Loikkanen (2001) toteavat, että asuntojen kysyntään vaikuttaa edellä 

mainittujen tekijöiden lisäksi väestölliset ja sosioekonomiset tekijät ja reaaliset 

rakennuskustannukset. Oikarisen (2005) mukaan kysyntään vaikuttavia tekijöitä ovat 

muun muassa asumisen odotetut kustannukset ja vuokrien hintatasot. Donnerin (2002) 

mukaan asuntojen kysyntä määräytyy taloudellisen kehityksen, hintatrendien, 

pääomamarkkinoiden, kotitalouden tulojen ja julkisten tukien perusteella. 

                                                 
1 Asuntojen kysyntä on riippuvainen kotitalouden tuloista (Quigley 1999). Kotitalouden tulojen ja 
asunnon hinnan on myös havaittu olevan pitkällä aikavälillä korreloituneita toistensa kanssa (Holly, 
Pesaran & Yamagata 2010). 
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Ikääntyneille suunnattujen asuntojen tapauksessa kysyntään vaikuttavia tekijöitä ovat 

ikääntyvän väestön määrä ja sen toimintakyky (Jalava, Lahtinen, Tyvimaa, Vuorela & 

Arolinna 2017). Bohanon (1991) on todennut, että työttömyysasteella ja 

vuokrakustannuksilla on vaikutusta asunnottomien lukumäärään. Näin ollen korkea 

työttömyysaste lisää asunnottomille suunnattujen asuntojen kysyntää. 

Reeves (2005: 181–183) on käyttänyt alueelliseen asuntojen kysynnän määrittämiseen 

virtasuureita siten, että kysyntä muodostuu sisääntulovirran ja poislähtevien virran 

erotuksena. Sisääntulovirta koostuu uusista kotitalouksista ja alueelle muuttavista 

kotitalouksista. Poislähtevien virta koostuu pois muuttavista ja niistä kotitalouksista, 

jotka eivät tarvitse enää asuntoa. Tätä kaavaa voidaan käyttää yleisesti kotitalouksien 

kysynnän arviointiin, kun tiedetään seuraavat tekijät: 

1. Demografinen profiili: Ikääntyvä väestö kasvattaa pienien 
esteettömien asuntojen kysyntää. Lisäksi alueella voi olla 
jokin vetovoimatekijä, kuten ilmasto tai hyvät palvelut, 
mitkä houkuttelevat ikääntyneitä alueelle. 

2. Taloudellinen profiili ja asukkaiden vaihtuvuus: Jos alue on 
taloudellisesti taantumassa, asuntojen kysyntä kääntyy 
laskuun, koska väestö muuttaa uusille alueille. 

3. Sosiaaliset tekijät: Tämä on sidoksissa demografiseen 
profiiliin, mutta painopiste on enemmän kotitalouden 
koossa ja määrässä, joihin vaikuttavat muun muassa 
avioerot. 

Reeves (2005: 183–185) on todennut, että kohtuuhintaisen asumisen kysyntää 

arvioitaessa, tulee rajata pois omistusasuminen ja yksityinen vuokraaminen. Näin 

esimerkiksi yksityisiltä markkinoilta asunnon löytävät voidaan rajata pois, jolloin 

jäljelle jäävät vain ne kotitaloudet, joilla on todellinen tarve kohtuuhintaiselle 

asumiselle. Esimerkiksi omistusasumisen pois rajaaminen tapahtuu siten, että 

arvioidaan alueen väestön tulojen suhdetta asuntojen hintoihin. Jos alueen tulotaso on 

alhainen suhteessa asumisen hintaan, on alueella tarvetta markkinahintaista 

halvemmalle asumisvaihtoehdolle. Tässä pro gradu -tutkielmassa käsiteltävät 

erityisryhmät ovat yleensä kohtuuhintaisen asumisen tarpeessa, joten näitä kahta 

tekijää voidaan käyttää heidän kysyntänsä arvioimisessa. 
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Asuntomarkkinoiden tarjontafunktio voidaan määritellä Wangin ja Huin (2016) 

mukaan 

),,( EcoNewPSH S = ,    (2) 

jossa asuntojen tarjonta (HS) on asunnon hinnan (P), vastavalmistunutta asuntoa 

kuvaavan muuttujan2 (New) ja paikallisen talouden (Eco) funktio. Kysynnän tavoin 

asuntomarkkinoiden tarjontaan vaikuttavia tekijöitä on useita. Oikarinen (2005) on 

määritellyt asuntojen tarjonnan koostuvan hinnasta P ja muuttujasta S, joka sisältää 

keskeisiä muuttujia, jotka vaikuttavat asuntojen tarjontaan. Tällaisia muuttujia ovat 

muun muassa rakennuskustannukset, tonttimaan arvo ja kaavoitus. Erityisryhmien 

asuntomarkkinoiden tapauksessa tarjontaan vaikuttaa muun muassa lainsäädäntö ja 

ARAn korkotukilainat. 

DiPasquale (1999) on todennut, että tarjonta määräytyy rakennuttajien päätösten 

perusteella, mutta myös kodinomistajien päätösten perusteella, sillä he voivat 

muokata olemassa olevaa asuntokantaa. Asunnonomistaja voi tehdä esimerkiksi 

yhdestä isommasta perheasunnosta useita pienempiä asuntoja, jolloin tarjonta 

markkinoilla kasvaa. Lisäksi hän havaitsi, että kotitalouden tulojen noustessa 

muuttamisalttius kasvaa. Myös asuntosijoittajien verokohtelulla on vaikutuksia 

pääoman kustannuksiin ja tätä kautta sillä voi olla vaikutuksia uudistuotannon tasoon 

vuokra-asuntomarkkinoilla. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi pääomatulon korkea 

verotus nostaa asuntosijoittajien pääoman kustannuksia pienentäen heidän 

kysyntäänsä sijoitusasuntoja kohtaan.  

Nordvik (2006) on todennut, että hinnat toimivat signaaleina uudelle rakentamiselle. 

Hintojen ylittäessä uudesta rakentamisesta aiheutuvat kustannukset asuntokanta 

kasvaa, koska rakennuttajilla on taloudellinen kannustin rakentaa lisää asuntoja. 

Asuntokannan kasvaessa hinnat laskevat vähitellen, jos kysyntä ei kasva. Jos hinnat 

                                                 
2 Vastavalmistunut asunto on osoittautunut Hong Kongissa merkittäväksi indikaattoriksi asunnon 
tarjonnan määrittämisessä (Hui 2003). 
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ovat alhaisia, asuntokanta pienenee, koska rakennuttajilla ei ole kannustinta rakentaa 

lisää asuntoja. 

Tarjonnan arvioimiseen Reeves (2005: 185–186) on käyttänyt kahta tekijää, jotka 

ovat rakennettavien asuntojen lukumäärä ja rakennettujen asuntojen hinnat. 

Ensimmäinen tekijä voidaan saada selville katsomalla myönnettyjen rakennus- ja 

korjauslupien määrä. Seuraavien vuosien karkea estimaatti saadaan arvioimalla 

rakennuskelpoisen maan määrä ja arvioimalla sallitun asumistiheyden rajoissa siihen 

mahtuva asuntojen lukumäärä. Tästä maksimäärästä voidaan vähentää aiemmin 

toteutuneiden rakennuslupien määrä, jolloin saadaan estimaatti tulevasta tarjonnan 

lukumäärästä. Toinen tekijä voidaan estimoida käyttämällä keskihintoja, huoneiden 

lukumäärää ja sijaintia. Käytännössä on vaikeaa ennustaa asuntojen hintojen kehitystä 

tarkasti. 

Klassisen teorian mukaan asuntomarkkinoilla kysynnän ja tarjonnan tasapaino 

määrittää hinnan, sillä asunto on kestävä normaalihyödyke (DiPasquale & Wheaton 

1996). Uudemmissa tutkimuksissa on havaittu myös markkinaodotusten vaikuttavan 

merkittävästi asunnon hinnanmuodostukseen perinteisen klassisen näkökulman lisäksi 

(Case & Shiller 2003). Ihmisten odotukset hintojen tulevista muutoksista saavat 

toisinaan suuren painoarvon hinnanmuodostuksessa, mikä saattaa johtaa väärään 

hinnoitteluun markkinoilla. Perustavaa laatua olevia asuntomarkkinoiden 

markkinaindikaattoreita voidaan sanoa olevan hinta, vuokra ja volyymi. Sen sijaan 

ihmisten tunnepohjainen käsitys markkinoista on ei-perustavaa laatua oleva 

indikaattori.  (Wang ja Hui 2016.)  

Wang ja Hui (2016) havaitsivat tutkimuksissaan tunteen olevan hyvä ennustamisen 

mittari asuntojen hinnoille lyhyellä aikavälillä verrattuna kolmeen muuhun 

perinteiseen indikaattoriin. Kirjoittajat mittasivat tunnetta sijoittajien 

markkinakäyttäytymisellä, joka johdettiin asuntomarkkinoiden 

kaupankäyntitapahtumien kestosta. Markkinaindikaattoreista on apua sekä sijoittajille 

että tavallisille kotitalouksille asunnon ostopäätöstä tehtäessä. Tiedosta on hyötyä 

myös valtionpolitiikan toimeenpanossa, jotta voidaan vakauttaa ja parantaa 

asuntomarkkinoiden toimintaa. Taulukossa 1 on asuntomarkkinoihin vaikuttavia 
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kysyntä- ja tarjontatekijöitä. Näiden indikaattorien avulla voidaan arvioida 

asuntomarkkinoiden tasapainoa.  

Taulukko 1. Asuntomarkkinoiden indikaattoreita (mukaillen Hilbers ym. 2008). 

Indikaattori Indikaattorista saatava tieto 

Kysyntätekijät  
Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot Asuntojen kysyntä 

Korkotasot kuten asuntolainat ja riskitön tuotto Rahoitus- ja vaihtoehtoiskustannukset 

Velan hoitokustannukset Asuntokannan edullisuus 

Väestön ja kotitalouksien koko Väestölliset tekijät 

Vuokrat, vuokratuet, hinta-vuokra suhdeluku Kodin omistamisesta aiheutuva tuotto tai 
vaihtoehtoiskustannus  

Tarjontatekijät  
Asuntokannan koko, käyttöasteet Nykyinen tarjonta 

Asuntosijoittaminen, myönnetyt luvat Tuleva tarjonta 

Tonttien hinnat, rakennuskustannukset, 
kaavoitus Tarjonnan lisäämisen hinta 

Osakkeiden hinnat ja rakennusyhtiöiden 
osakkeiden arvo Odotukset kysynnän ja tarjonnan tasapainosta 

Joustojen avulla voidaan selvittää miten kysytyt tai tarjotut määrät reagoivat hintojen 

muutoksiin. Esimerkiksi kysynnän hintajoustolla voidaan selvittää kuinka paljon 

hinnan muutos vaikuttaa asuntojen kysyntään. Yhtälön (3) avulla voidaan laskea 

kysynnän hintajousto. Osoittajassa %∆𝑄𝑄𝐷𝐷 on kysytyn määrän suhteellinen muutos ja 

nimittäjässä %∆𝑃𝑃 on asunnon hinnan/vuokran suhteellinen muutos. Kysyntä on 

joustavaa, jos sen hintajousto on pienempi kuin -1. Jos kysynnän hintajousto on -1 ja 

0 välillä, on kysyntä joustamatonta. (Begg, Vernasca, Fischer & Dornbush 2011: 69.)  

P
QPED

D

D
D

=
%

%
                              (3)

    

Ermisch, Findlay ja Gibb (1996) saivat tutkimuksessaan Britannian asuntojen 

kysynnän hintajoustoksi arvon -0,4. Tämä tarkoittaa, että asuntojen hinnat ovat 
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joustamattomia. Sen sijaan Deleeuw ja Ekanem (1971) saivat vuokra-asuntojen 

tarjonnan hintajoustoksi 0,3–0,7, kun he käyttivät 39 eri metropolialueen aineistoa 

Yhdysvaltojen työllisyystilastoista. 

Tarjonnan hintajouston kaava voidaan määrittää seuraavasti 

P
QPES

S

%
%D

=  .     (4)

  

Yhtälössä 4 osoittajassa on tarjonnan prosentuaalinen muutos ja nimittäjässä on 

prosentuaalinen hinnanmuutos. Tarjontakäyrä on nouseva, joten tarjonnan jousto on 

positiivinen. Mitä joustavampi tarjonta on, sitä enemmän tarjottu määrä kasvaa, kun 

hinta nousee. (Begg ym. 2011: 83.) DiPasqualen (1999) mukaan uusien asuntojen 

tarjonta on joustava hinnan suhteen. 

Kuviossa 1 on kuvattu erilaisia tarjontajoustoja. Tarjontajousto on positiivinen 

käyrällä S. Tarjontakäyrät S’ ja S’’ ovat lisäesimerkkejä tarjontajouston tapauksista. 

Pystysuoralla tarjontakäyrällä S’ tarjontajousto on nolla, kun tarjontakäyrällä S’’ se 

on ääretön. Hinnanmuutokset eivät vaikuta tarjontaan tilanteessa B’. Pisteessä B’’ 

hinnan noustessa yli tason P* tarjonta kasvaa äärettömästi. Keskitytään eniten 

normaalitilanteeseen B, jossa tarjontajousto on aina positiivinen. 
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Kuvio 1. Tarjontajousto (Begg ym. 2011: 83). 

DiPasqualen (1999) mukaan uustarjonta näyttäisi olevan joustavaa hinnan suhteen, eli 

kun asuntojen hinnat nousevat niin rakennuttajat lisäävät tarjontaa. Sen sijaan korjaus- 

ja remontointikulut ovat joustamattomia tulojen ja hinnan suhteen.  

Julkisella vallalla on iso rooli asuntomarkkinoiden toiminnassa, sillä kaavoitus on 

yksi merkittävimmistä tekijöistä riittävän asuntotarjonnan toteuttamisessa. 

Pääkaupunkiseudulla riittämätön tonttimaan tarjonta on johtanut siihen, että asuntojen 

hintojen kasvu on perustunut tonttimaan hintakehitykseen eikä 

rakentamiskustannusten hintakehitykseen. Uudistuotannon elinehto on riittävä ja 

oikeanlainen tonttimaantarjonta, sillä sen tulee olla ennakoitavissa rakennuttajien 

tarpeita ajatellen.  (Lahtinen, Alho, Holappa & Pakarinen 2014a.) Vermeulen ja 

Rouwendal (2007) ovat sanoneet, että julkisen vallan rooli tonttien tarjoajana saattaa 

aiheuttaa jäykkyyttä asuntojen tarjontajoustoon.  Nordvik (2006) on todennut, että 

mitä joustavampi tarjonta sitä suurempi vaikutus hinnan muutoksilla on 

asuntokantaan. Hintojen muutoksilla on pieni vaikutus asuntojen tarjontaan, jos 

tarjontajousto on olematon (Swank, Kakes & Tieman 2003). 
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2.2 Tarjonta- ja kysyntätukien sekä rajoitteiden vaikutukset tasapainoon 

Tarjonta- ja kysyntätukien tarkoituksena on edistää asuntomarkkinoiden toimintaa. 

Taulukossa 2 on määritelty tarjonta- ja kysyntätuet, niiden tavoitteet ja annettu 

esimerkkejä erilaisista tukimuodoista. Esimerkiksi ARAn investointiavustus ja 

asumistuki ovat esimerkkejä tällaisista tuista. Investointiavustusta, eli asumisen 

tekemistä kohtuuhintaiseksi, voidaan pitää asumistuen tavoin tulonsiirtona. 

Kohtuuhintaisessa asunnossa tulonsiirto asukkaalle tapahtuu markkinavuokria 

halvemman asumisen muodossa. Asumistuki on selkeämpi kuin investointiavustus, 

sillä siinä maksetaan kuukausittain suora tulonsiirto asukkaalle. (Eerola & Saarimaa 

2016.) Joskus tuet voivat kuitenkin aiheuttaa asuntomarkkinoilla kohtaanto-ongelmia, 

joissa kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. Tukien avulla on tarkoitus edistää pieni- ja 

keskituloisten asumista, jotta he voisivat asua itselleen sopivassa asunnossa (Taulukko 

2). Suomessa kysyntätuet kattavat 90 % asumisen tuista (Ympäristöministeriö 2015).  

Taulukko 2. Kysyntä ja tarjontatuki (mukaillen ARA 2017e). 

  Kysyntätuki Tarjontatuki 

Määritelmä: Kotitaloudelle suoraan kohdistuva tuki. Rakentamiseen tai korjaamiseen 
tarkoitettu tuki. 

Tavoite: Asumismenojen alentaminen, vuokraamisen ja 
ostamisen mahdollisuuksien parantaminen. 

Kohtuuhintaisen asuntotarjonnan 
lisääminen. Sääntelyllä varmistetaan 
tuen kohdistuminen pieni- ja 
keskituloisille. 

Tukimuotoja: 

Yleinen asumistuki, eläkkeensaajien 
asumistuki, omistusasuntolainojen korkojen 
verovähennysoikeus, kuntien tai Kelan kautta 
asumiseen kohdentama toimeentulotuki.  

Korkotukilainat, 
investointiavustukset 
erityisryhmähankkeille, 
käynnistysavustukset, kuntien 
tonttihinnoissa ARA-kohteisiin 
sisältyvä tuki. 

Kuviossa 2 on kuvattu tarjonta- ja kysyntätuen aiheuttamia siirtymiä tarjonta- ja 

kysyntäkäyrissä, sekä niiden vaikutuksia markkinatasapainoon. 

Vasemmanpuoleisessa kuvaajassa on kuvattu tarjontakäyrän S siirtymää. Oikealla on 
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kysyntäkäyrän D siirtymä. Yhteistä molemmissa tapauksessa on, että ne lisäävät 

markkinoilla kulutettavaa määrää. Kysyntätuki näyttäisi kuitenkin teorian perusteella 

nostavan hintoja markkinoilla. Tarjontatuessa tilanne on päinvastainen. 

 

Kuvio 2. Tarjonta- ja kysyntätuen aiheuttamat muutokset (Varian 2010: 297–298).  

Nordvik (2006) on käyttänyt tutkimuksessaan määritelmiä sisäpiiriläinen ja 

ulkopuolinen. Sisäpiiriläisellä hän tarkoittaa kotitaloutta, jolla on oma asuntoyksikkö 

ja ulkopuolisella sellaista kotitaloutta, jolla ei ole omaa asuntoyksikköä. Rajalla 

olevalla kuluttajalla hän tarkoittaa ulkopuolista, joka on lähimpänä saada oman 

asuntoyksikkönsä. Näitä määritelmiä tarvitaan käsiteltäessä Nordvikin (2006) 

tutkimuksessa esiteltyä kahta ääriesimerkkiä kysyntäpuolen interventiosta. 

Ensimmäistä ääriesimerkkiä edustaa tapaus, jossa kaikki markkinoilla olevat 

asumiseen liittyvät tuet menevät aiemmin esitellyille sisäpiiriläisille. Tämä johtaa 

tilanteeseen, jossa sisäpiiriläisten asema asuntomarkkinoilla paranee entisestään. 

Tämä ei vaikuta paikallisten asuntomarkkinoiden tasapainoon. Toinen ääriesimerkki 

on tilanne, jossa kaikki tuet menevät ulkopuolisille, jolloin heidän kilpailukykynsä 

markkinoille paranee, mutta vuokrat nousevat. Empiirisellä tasolla tukiohjelmat ovat 

näiden kahden ääriesimerkin välimuotoja. Kysyntää tukeva ohjelma ei ole 

epäonnistunut, vaikka tuki olisikin suunnattu vain tietylle ryhmälle. Esimerkiksi 

lapsiperheille suunnattu asumistuki on tehokas, mutta lyhyellä aikavälillä se tiukentaa 

asuntomarkkinoiden toimintaa ja huonontaa muiden ryhmien asumisoloja. 
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Tukien tarkoituksena on myös edesauttaa työmarkkinoiden toimintaa. Priemus ja 

Dieleman (2002) toteavat vuokra-asumisen olevan tehokas asuntopoliittinen keino 

parantaa työvoiman liikkuvuutta. Kohtaanto-ongelmien ratkaisemiseen on kokeiltu 

erilaisia käytäntöjä eri maissa. Esimerkiksi Englannissa on kokeiltu määräaikaisia 

vuokrasopimuksia. Asukkaan tulotaso arvioidaan uudelleen säännöllisin väliajoin 

johtuen vuokrasopimuksen määräaikaisuudesta. Tämä kuitenkin kuormittaa hallintoa. 

(Lahtinen, Alho, Härmälä, Noro & Ronikonmäki 2014b.) Muita ongelmia, joita 

Hirvosen ym. (2014) mukaan voi syntyä, ovat muun muassa asuntojen tyhjäkäyttö ja 

harmaan talouden kasvu. Asuntojen tyhjänä pitäminen olisi ongelma ainoastaan 

alueilla, joissa ei ole ylikysyntää.  

Toinen käytäntö kohtaanto-ongelman ratkaisemiseksi on Englannissa käytössä ollut 

”the Right to Buy” –ohjelma, jossa kannustimena on oman asunnon ostoalennus, jos 

asukas siirtyy pois tuetun asumisen piiristä. Haasteena tämän ohjelman 

toteuttamisessa Suomessa on se, että Suomessa on erittäin vähän asunto-

osakeyhtiömuotoisia vuokrataloyhtiötä. Lisäksi alan toimijat eivät ole olleet siitä 

kiinnostuneita. Myös vaikutukset Suomen työmarkkinoiden toimintaan tulisi arvioida 

ennen kyseisen ohjelman käyttöönottoa. (Lahtinen ym. 2014b.) 

Kolmas kohtaanto-ongelman ratkaisukeino on Hollannissa ja Irlannissa käytössä 

olevat progressiivinen vuokra, jossa vuokrat nousevat tulotason kasvaessa. Haasteeksi 

Suomessa nousisi se, että verotus on jo ennestään progressiivinen. Jos tällainen 

ohjelma otettaisiin käyttöön, progressiivisuuden vaikutukset korostuisivat entistäkin 

voimakkaammin. Lisäksi kannustinloukut matalapalkka-alojen keskuudessa 

saattaisivat yleistyä. (Lahtinen ym. 2014b.) 

2.2.1 Tarjontatuet 

Tarjontatuella tarkoitetaan tukea, jonka tarkoituksena on pienentää 

rakentamiskustannuksia. Tämä toimii kannustimena rakennuttajille rakentaa lisää 

asuntoja, koska rakentamiskustannuksia subventoidaan. Tarjontatuet ovat olleet 

käytössä muun muassa Ruotsissa ja Iso-Britanniassa. Painopistettä kuitenkin siirrettiin 

1990-luvulla enemmän kysyntätukiin. Asuntopolitiikan tukien painopisteen 
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muuttamisella on tavoiteltu valtionvelan kasvun taittamista ja budjettivajeen 

vähentämistä. (Lahtinen ym. 2014b.) Tarjontatukien vähentäminen on johtanut 

yleensä tuetun vuokra-asuntotarjonnan laskuun. Vuokrataso nousee, jos yksityinen 

tarjonta ei pysty vastaamaan vähentyneeseen julkiseen tarjontaan. Näin on käynyt 

esimerkiksi Ruotsissa. (Lahtinen ym. 2014b.) 

On myös olemassa erilaisia epäsuoria tarjontatukia. Tällaisia ovat esimerkiksi 

maankäyttöön liittyvät tuet, joissa valtio voi luovuttaa tai myydä alennuksella tontteja 

yhtiöille, jotka rakentavat sosiaalisesti tuettuja asuntoja. Tonttimaa voi olla suurissa 

kaupungeissa erittäin kallista. Itävallassa on käytössä tätä ongelmaa varten 

”Wohnfund” niminen tonttirahasto, jonka tarkoituksena on hankkia, valmistella ja 

myydä tontteja tuetun rakentamisen tarpeisiin. (Lawson & Nieboer 2009.) Suomessa 

tämä ongelma painottuu pääkaupunkiseutuun, jossa tuetulle asumiselle tuottaa 

haasteita lisäksi epäselvä valtarakenne ja huonosti toimivat markkinat. (Lahtinen ym. 

2014b.) Suomessa tonttimaan kaavoitukseen voidaan vaikuttaa kunta- ja valtiotason 

toimenpitein. Kuntatasolla tonttimaata voidaan pakkolunastaa tai verottaa 

rakentamatonta tonttimaata tiukemmin. Valtiotason toimenpiteillä voidaan vaikuttaa 

esimerkiksi tonttimaahan liittyvään lainsäädäntöön, kuten kaavoitusprosessin 

valittamisoikeuteen. (Holappa, Huovari, Karikallio & Lahtinen 2015.) 

Tarjontatuet voivat keskittää alueelle sosiaalisia ongelmia, jos alueen kaikki asunnot 

on rakennettu tarjontatuen avulla. Kysyntää tukemalla voidaan ehkäistä kyseinen 

sosiaalinen ongelma. (Kangasharju 2010.) DiPasquale (1999) havaitsi, että tarjonnan 

tukeminen vähentää uusien asuntojen tuotantoa, jos tarjontatuki on suunnattu 

keskituloisille tarkoitettuihin vuokra-asuntoihin. Sen sijaan matalapalkkaisten 

ihmisten asumisen tukemisen on havaittu kasvattavan tarjontaa. 

2.2.2 Kysyntätuet 

Kysyntää voidaan tukea muun muassa asumistuen avulla. Asumistuen suuruus on 

riippuvainen useista eri tekijöistä, kuten muun muassa ruokakunnan tuloista ja koosta 

sekä asunnon sijainnista (Kela 2017a). Eerola ja Lyytikäinen (2017) ovat tutkineet 

asumistuen vaikutuksia vuokriin. Aineistona he käyttivät Kelan asumistukiaineistoa 
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vuosilta 2008–2013. Aineisto sisälsi rajausten jälkeen noin 83 000 kotitaloutta. 

Yhteensä havaintoja oli eri vuosille 273 000. Tutkimuksessa kävi ilmi, että yleinen 

asumistuki ei vaikuta vuokriin merkittävästi. Tulokset ovat ristiriidassa aiempiin 

tutkimuksiin verrattuna, joiden perusteella asumistuella ja sen suuruudella olisi 

vaikutusta vuokriin.  

Kangasharju (2010) tutki yleisen asumistuen vaikutusta vuokriin matalapalkkaisilla 

kotitalouksilla Suomessa. Aineisto sisälsi 12 000 kotitaloutta, jotka olivat vuokralla 

joko kaupungin- tai vapaarahoitteisessa vuokra-asunnossa. Tulokset olivat erilaisia, 

riippuen siitä kumman tyyppisessä asunnossa tuensaaja asui. Kaupungin vuokra-

asunnoissa asuvilla tuella ei ollut vaikutusta vuokriin, koska vuokrat oli sidottu 

asumiskustannuksiin kunnan toimesta. Sen sijaan vapaarahoitteisella puolella 

havaittiin, että jokainen lisäeuro asumistukea tuensaajalle nosti vuokraa 60–70 senttiä. 

Tämä tarkoittaa sitä, että yksityisellä sektorilla asumistuesta osa menee suoraan 

vuokranantajalle. Vuokralaisen laiminlyödessä vuokranmaksunsa asumistuki voidaan 

maksaa suoraan vuokranantajalle, jolloin vuokranantaja näkee tarkan asumistuen 

määrän. (Kela 2017b.) Viren (2013) on todennut asumistuen nostavan suomalaisten 

kotitalouksien kysyntää asuntoja kohtaan enemmän kuin mitä tulojen nousu nostaisi. 

2.2.3 Tarjonta- ja kysyntätukien vertailu 

Voidaan sanoa, että kysyntätuki on luonteeltaan enemmän itseohjautuvampi ja 

markkinavetoisempi kuin tarjontatuki. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että tarjontatuki 

olisi välttämättä huonompi. Esimerkiksi ARA perustaa tarjontatukensa pitkäaikaiseen 

tarpeeseen. Tarjontatuki vaatii siis toimiakseen enemmän valvontaa ja ohjaavia 

toimenpiteitä valtiolta kuin kysyntätuki.  

Kuviosta 3 nähdään Suomen asumis- ja tuotantotukien määrä euroissa vuosina 1995–

2016. Voidaan havaita, että asuntopolitiikalla on painotettu enemmän 

kysyntäpainotteisia tukia, kuten asumistukia ja korkojen verovähennysoikeutta. 

Asumistuet ovat kasvaneet erityisen voimakkaasti vuodesta 2008 lähtien saavuttaen 

huippunsa vuonna 2016, jolloin asumistukea jaettiin noin 1,9 miljardia euroa. 

Korkojen verovähennysoikeus on vaihdellut voimakkaasti tarkasteluperiodilla. 
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Huipussaan se oli vuonna 2008, jolloin korkojen verovähennysoikeuksiin käytettiin 

lähes 900 miljoonaa euroa. Vuonna 2016 korkojen verovähennysoikeuksiin käytettiin 

enää noin 200 miljoonaa euroa. Tuotantotuet ovat myös pienentyneet 

tarkasteluperiodin alkuun verrattuna ja vuonna 2016 niitä myönnettiin enää noin 300 

miljoonan euron edestä. 

 

Kuvio 3. Asumisen tuen määrä Suomessa 1995–2016 (ARA 2017e). 

Vaikka asumisen tukien määrät näyttävät kasvaneen kuvion 3 perusteella, Lahtisen 

ym. (2014) mukaan asumistuet ovat pysyneet samalla tasolla reaalisesti mitattuna 

vuodesta 1990 lähtien. He toteavat, että tukipolitiikka on muuttunut enemmän 

asumistukea suosivaksi. Tämä on aiheuttanut siirtymän tukimuotojen osuuksissa 

tarjontatuesta kohti kysyntätukea. 

Kuviossa 4 on kuvattu asumisen eri tukimuotojen kehitystä vuoden 2012 rahassa 

mitattuna vuosina 1980–2012. Siitä voidaan havainnoida poliittisten päätöksien 

aiheuttamat muutokset, mutta myös talouden suhdannevaihteluiden aiheuttamat 
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muutokset. Esimerkiksi 1990-luvun laman aikana näkyy kysyntää tukevan asumistuen 

kasvu. Suomen korkean korkotason johdosta, myös aravalainojen alikorkoisuuden 

osuus oli suuri. Suomen liittyminen euroalueeseen on muuttanut ARA-tukien 

kehitystä. Aravalainojen alikorkoisuus on hävinnyt kokonaan elvyttävän 

rahapolitiikan takia (Lahtinen ym. 2014a.) 

 

Kuvio 4. Asumisen eri tukimuotojen kehitys vuoden 2012 rahassa vuosina 1980–2012 (Lahtinen 
ym. 2014a). 

Suomessa asumisen tukimuotojen politiikka on vuosien saatossa johtanut tilanteeseen, 

jossa asumistuen saajista suurin osa asuu vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa 

johtuen kohtuuhintaisten kaupungin vuokra-asuntojen puutteesta. Tämä kasvattaa 

kuntien toimeentulotukimenoja. (Lahtinen ym. 2014a.) 

Kuviosta 5 nähdään myös, että erityisryhmien investointiavustus on tukimuotona 

varsin uusi, kuten aiemmin on mainittu, mutta sen osuus on ollut kasvava. 

Erityisryhmien asumisen edistämiseen voidaan myös rinnastaa korjausavustus, johon 

kuuluu myös hissi- ja esteettömyysavustus. Tällaisen avustuksen ansiosta voidaan 

pidentää esimerkiksi ikääntyneiden asumista omassa kodissaan. Tämä ei ole 

kuitenkaan sama tuki kuin erityisryhmien investointiavustus, sillä sitä ei myönnetä 

asunnon sisäpuolelle tehtäviin korjauksiin (ARA 2017g). Korjausavustuksen osuus on 

pysynyt melko samana vuodesta 2006 lähtien. 
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Kuvio 5. ARA-tukien kehitys vuosina 1980–2012 vuoden 2012 hinnoin (Lahtinen ym.2014a). 

Hills (2007) on kertonut neljä syytä, miksi tarjontatuki on parempi kuin suora 

rahallinen tuki eli kysyntätuki. Ensimmäiseksi syyksi hän mainitsee holhoavuuden. 

Kun tuki on sidottu suoraan asuntoon, asukkaalle ei jää omaa vastuuta rahallisen tuen 

käytöstä. Jos tuki maksettaisiin suoraan asukkaalle, hän saattaisi käyttää sen johonkin 

muuhun tarkoitukseen. Toinen syy on, että asunto on positiivinen julkishyödyke 

(merit good). Äänestävät veronmaksajat ovat mieluummin tukemassa järjestelmää, 

jossa he saavat parempaa vastinetta verorahoilleen sen sijaan, että verotulot menisivät 

tuen saajan henkilökohtaiseen kulutukseen. Kolmas syy on ulkoisvaikutukset. On 

useita tapoja, joissa yhden henkilön asumisen kulutus vaikuttaa muiden asuntojen 

arvoon. Yhden talon huono kunto vaikuttaa naapureihin ja yleiseen käsitykseen 

alueesta, jolla on vaikutusta kiinteistöjen arvoon alueella. Tarjontatuella voidaan siis 

taata samankaltainen asumisen taso kaikille. Neljänneksi syyksi Hills (2007) 

mainitsee jatkuvuuden. On järkevämpää rakentaa tarjontatuen avulla tarpeeksi 

laadukkaita asuntoja, jotta ne kestäisivät myös tuleville sukupolville. 
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Asumistuki- ja kohtuuhintaisuuspolitiikalla saadaan aikaan erilaisia vaikutuksia. 

Asumistuen eduksi voidaan lukea sen läpinäkyvyys ja joustavuus. Lisäksi se on tähän 

mennessä kohdentunut paremmin pienituloisille, sillä kohtuuhintaisesta asunnosta ei 

tarvitse luopua, vaikka kotitalouden tulot nousisivat. Vastikään julkaistut tulorajat 

voivat muuttaa tilannetta pääkaupunkiseudulla. Kohtuuhintaisuuspolitiikka edistää 

tehokkaasti sellaisten ihmisten asemaa, joilla on vaikeuksia löytää asunto vapailta 

markkinoilta esimerkiksi maksuhäiriömerkinnän takia. Sen avulla voidaan myös 

ehkäistä alueiden eriytymistä sosiaalisen sekoittamisen avulla. Tämä mahdollistaa 

asuinalueiden sosioekonomisen kirjavuuden ja naapurustovaikutusten ehkäisemisen. 

(Eerola & Saarimaa 2016.) Eerolan ja Saarimaan (2015) mukaan Helsingissä on 

epäonnistuttu sosiaalisessa sekoittamisessa, sillä kaupungin vuokra-asunnoissa asuvat 

ihmiset ovat keskimäärin köyhemmillä alueilla ja taloissa kuin markkinahintaisissa 

asunnoissa asuvat saman tuloluokan ihmiset. 

Eerola ja Saarimaa (2016) toteavat asumistuen ja kohtuuhintaisuuden nostavan 

markkinavuokria, jos tarjonta ei ole joustavaa. Tukimuodolla ei ole heidän mukaan 

merkitystä, sillä mikä tahansa kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja lisäävä 

politiikka johtaa siihen, että ylimääräiset tulot nostavat asumiskysyntää, mikä 

puolestaan nostaa vuokratasoa. Kohtuuhintaisten asuntojen rakentaminen nostaa 

vuokria, sillä siinä ei kasvateta asuntokantaa. Tällöin osa asuntokannasta on varattu 

sellaisten ihmisten käyttöön, jotka esimerkiksi tulotasonsa vuoksi oikeutettuja 

asumaan niissä. Politiikan seurauksena syntyvät kahdet asuntomarkkinat, joista toiset 

ovat markkinahintaisia ja toiset kohtuuhintaisia. Tämä vaikuttaa kaikkiin 

kotitalouksiin, sillä kohtuuhintaisuus vaikuttaa asumiskysyntään siten, että osa 

kotitalouksista asuu väljemmin mitä vapailla markkinoilla olisi mahdollista. 

Kotitaloudet, jotka eivät asu kohtuuhintaisessa asunnossa, kohtaavat kovemman 

kilpailun asunnoista vapailla markkinoilla. Kasvanut kysyntä johtaa vapailla 

markkinoilla asumisen hinnan nousuun, jos tarjonta ei jousta. 

Tukijärjestelmän tulisi olla osana talous- ja sosiaalipolitiikan kokonaisuutta, sillä 

asuntomarkkinoiden ulkopuoliset tekijät vaikuttavat voimakkaasti tukijärjestelmän 

toimivuuteen. Näin ollen ei ole siis olemassa tiettyä yhtä toimivaa tukijärjestelmää, 
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vaan jokaisen tukijärjestelmän sopivuutta tulee arvioida maakohtaisesti ja suhteessa 

siihen mitä tukijärjestelmässä halutaan saavuttaa. (Lahtinen ym. 2014a.) 

2.2.4 Tarjonnan rajoittaminen 

Tarjonnan rajoittamisella tarkoitetaan esimerkiksi rakentamisen sääntelyä. Tällaisilla 

rajoitteilla voi olla voimakkaita vaikutuksia asuntomarkkinoiden toimintaan. Ne 

voivat selittää suuria eroja kaupunkien välillä asuntojen hinnan ja uudisrakentamisen 

suhteen (Glaeser, Gyorko & Saks 2005, Gyorko, Mayer & Sinai 2006). Hintoja 

nostavan vaikutuksen suuruus on riippuvainen sääntelyn ja rajoitteiden laajuudesta 

(Cheschire 2012). Sääntelyn ja rajoitteiden vaikutukset ovat enimmäkseen 

metropolien ja kaupunkien ongelma (DiPasquale 1999). Paciorek (2013) havaitsi 

tutkimuksessaan tarjontarajoitteiden lisäävän asuntojen hintojen volatiiliutta 

asuntomarkkinoilla.  

Tarjontaa rajoittavat tekijät voidaan jakaa poliittisiin ja maantieteellisiin rajoitteisiin. 

Esimerkki poliittisesta rajoitteesta on kaavoituksen lupaprosessi, jonka viiveet tekevät 

tarjonnan kasvattamisen kalliimmaksi. Tämän on huomannut myös Ahonen (2017), 

joka toteaa tämän lisäksi, että pitkät lupaprosessit aiheuttavat ylimääräisiä 

rahoituskuluja käyttämättömänä seisovasta tonttimaasta johtuen. Maantieteelliset 

rajoitteet, joita ovat Schaumanin (2013) mukaan esimerkiksi jyrkät rinteet ja vesistöt 

pienentävät rakennuskelpoista maa-alaa, jättäen tarjonnalle vähemmän 

mahdollisuuksia vastata kysyntäshokkeihin. Glaeser ym. (2005) sekä Quigley ja 

Raphael (2005) ovat todenneet, että sääntelyllä ja yhteisön vastustuksella on 

enemmän vaikutusta uudisrakentamisen määrään kuin maantieteellisillä rajoitteilla ja 

korkeammilla kustannuksilla. Tarjonnan lisääminen on hankalaa alueilla, joissa 

rakentamisen sääntely on raskasta. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa hinnat alueella 

nousevat, kun kysyntä on vahvaa. (Gyourko ym. 2006.) Schauman (2013) toteaa, että 

etenkin asuinkerrostaloja rakennetaan vähemmän, kun sääntely on tiukkaa. Sen sijaan 

alueet, joissa sääntely on vähäistä ja kysyntä vahvaa asuntojen tarjonta kasvaa 

voimakkaammin (Paciorek 2013). Erityisryhmien asuntojen rakentamista säännellään, 

sillä asuntojen tulee täyttää esimerkiksi esteettömyysmääräykset, jotka on säädetty 

maankäyttö- ja rakennuslain perusteella (Ahonen 2017). Tiukalla sääntelyllä 



29 

 

 

havaittiin olevan nostava vaikutus asuntojen vuokriin, kun tutkittiin Kalifornian 

kaupunkien sääntelypolitiikkaa (Quigley & Raphael 2005). 

Kaavoittamista voidaan sanoa myös tarjonnan rajoittamiseksi, josta aiheutuu yleiselle 

hyvinvoinnille hyvinvointihyötyjä ja -haittoja. Negatiiviset ulkoisvaikutukset, voivat 

aiheuttaa tilanteen, jossa uudenrakentamisen yhteiskunnallinen rajakustannus on 

suurempi kuin sen yksityinen rajakustannus. Esimerkki negatiivisesta 

ulkoisvaikutuksesta on tilanne, jossa asuntojen uustuotanto pahentaa liikenneruuhkia, 

jolloin jo alueella asuvien ihmisten hyvinvointi pienenee. Kaavoittamisesta aiheutuva 

positiivinen ulkoisvaikutus voi esimerkiksi olla kokonaistuottavuuden kasvu, kun 

kaupunkialueen koko kasvaa.  (Schauman 2013.)  

Kaavoittamisen hyvinvointihyötyjä- ja haittoja on kuvattu kuviossa 6. 

Vasemmanpuoleisessa kuviossa rajoittamisen ansiosta syntyy tilanne, jossa 

yhteiskunnan hyvinvointi maksimoituu, tarjonnan ollessa Q* ja hinnan ollessa P*. 

Oikeanpuoleisessa kuviossa on puolestaan esitetty kaavoittamisen hyvinvointihaittoja, 

jos negatiivisia ulkoisvaikutuksia ei ole. Siinä tarjontaa rajoitetaan tasolle Qr, josta 

seuraa, että tarjottujen asuntojen määrä vähenee ja niiden hinnat nousevat. 

Rajoittamisesta aiheutuva hyvinvointitappio on kuviossa maalattu punaisilla viivoilla. 

On aluekohtaista, aiheutuuko kaavoittamisesta eli tarjonnan rajoittamisesta 

hyvinvointihyötyjä vai -haittoja. 

 

Kuvio 6.  Kaavoittamisen hyvinvointihyötyjä ja -haittoja (Schauman 2013). 
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Tarjonnan sääntelystä voi olla hyötyä joillekin tahoille. Esimerkiksi asunnonomistajat 

haluavat suojella aluettaan lisärakentamiselta, jonka he kokevat haitalliseksi. Lisäksi 

asunnonomistajalla on kannustin pitää asuntonsa hinta mahdollisimman korkeana. 

Asunnon hinta ei nouse tai se voi jopa laskea, jos tarjonta alueella kasvaa 

voimakkaasti ja kyseisellä alueella on paljon kysyntää asumiselle. (Paciorek 2013.) 

Myös tonttimaan arvonnousu voi estää tarjonnan kasvattamista, jos kaavoitettu 

tonttimaa ei päädy rakennuttajien haltuun. Maanomistajat voivat olla haluttomia 

myymään tonttimaata rakennuttajille, jos tonttimaan arvon odotetaan nousevan. 

Esimerkiksi 2000-luvulla Helsingissä tonttimaa on tarjonnut parempaa tuottoa kuin 

riskittömänä sijoituksena pidetty 10 vuoden valtion laina. (Lahtinen 2014a.) 

Realistinen tonttivaranto, joka muodostuu tonttivarannosta ja siitä, missä ja kenen 

hallussa tontit ovat, määrittää asuntotuotannon mahdollisuuksia (Laakso, Kostiainen 

& Lönnqvist 2011). Tämänhetkinen osuus kuntien omistamista asuintonteista on 

Tampereella, Oulussa, Helsingissä ja Vantaalla arvioiden mukaan 60–80 % välillä 

kuntien kokonaistonttitarjonnasta. Espoossa kunnan oman maan osuus oli pienin sen 

ollessa 20–40 % välillä joidenkin arvioiden mukaan. (Holappa ym. 2015.) 

Ahonen (2017) toteaa, että tarjontarajoitteet estävät markkinoita toimimasta 

normaalisti. Vähäinen tarjonta suhteessa kysyntään nostaa asumisen hintaa. 

Rajoitteiden purkaminen sopeuttaisi tarjontaa sopivan kokoiseksi ja oikealle alueelle.  

2.3 Syrjäyttämisvaikutus asuntomarkkinoiden tapauksessa 

Syrjäyttämisvaikutuksella asuntomarkkinoiden tapauksessa tarkoitetaan sitä, kuinka 

vuokra-asumisen tukemisella vaikutetaan negatiivisesti vapaarahoitteisesti 

rakennettujen vuokra-asuntojen määrään. Negatiivisen vaikutuksen, eli 

vapaarahoitteisten asuntojen tarjontaa vähentävän vaikutuksen, suuruus riippuu 

kysynnän hintajoustosta. Tarjonnan ollessa joustamatonta vuokran suhteen 

negatiivinen vaikutus on pienimmillään. (Lahtinen ym. 2014b.)  

Syrjäyttämisvaikutuksia on tutkittu empiirisesti. Useissa tutkimuksissa on havaittu, 

että vuokra-asuntojen kysyntä on usein joustamatonta, tarjonnan ollessa joustavaa. 

(DiPasquale 1999, Lahtinen ym. 2014b.) Sinai ja Waldfogel (2005) ovat tutkineet 
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pienituloisille tarkoitetun tuetun asumisen syrjäyttämisvaikutuksia asuntokantaan 

yhdysvaltalaisaineistoilla. He havaitsivat, että yksi tuettu vuokra-asuntoyksikkö lisäsi 

asuntojen kokonaistarjontaa 0,35–0,52 yksikköä. Syrjäyttämisvaikutus tällä aineistolla 

oli, että keskimäärin kolme tuettua vuokra-asuntorakentamisyksikköä syrjäytti kaksi 

yksikköä, jotka olisi rakennettu ilman tuettua asumista yksityisten rakennuttajien 

toimesta. Syrjäyttämisvaikutuksen havaittiin olevan pienempi väkirikkailla 

asuntomarkkinoilla ja sellaisilla markkinoilla, joissa oli liikakysyntää tuetuista 

asunnoista. Syrjäyttämisvaikutuksen suuruus on asuntomarkkinakohtaista. Murray 

(1999) on todennut, että pienituloisille suunnatuilla asuntojen tarjontatuilla on pieni 

syrjäyttämisvaikutus, sillä pienituloisille on kohdennettu muutenkin vähän yksityistä 

tarjontaa. Keskituloisille suunnatuissa asunnoissa syrjäyttämisvaikutuksen suuruuden 

havaittiin olevan 35–100 %. Tämä tarkoittaa, että vapaarahoitteinen asuntotuotanto 

vähenee vähintään 35 %, jos tarjontatuen tarkoituksena on tukea keskituloisten 

asumista. Kun tuloksia peilataan aiemmin esiteltyyn teoriaan asuntomarkkinoiden 

sisäpiiriläisistä ja ulkopuolisista niin huomataan, että hieman keskituloisia vähemmän 

tienaaville suunnatut tuetut asunnot ovat niin sanotuille sisäpiiriläisille. Matala-

tuloisille suunnattua asumista voidaan kutsua ulkopuolisille suunnatuksi. Murray 

(1983) on tarkastellut matala-tuloisille suunnattujen asuntojen syrjäyttämisvaikutuksia 

sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä tuetun asumisen havaittiin 

syrjäyttävän vapaarahoitteista tuotantoa 0,27 asuntoyksikköä ja pitkällä aikavälillä 

0,67 asuntoyksikköä. 

Lee (2007) on tutkinut syrjäyttääkö julkisen vuokra-asumisen tukeminen yksityistä 

asuntosijoittamista VAR-mallin avulla Etelä-Korean aineistolla. Empiiriset tulokset 

osoittivat, että julkinen ja yksityinen asuntosijoittaminen ovat keskenään Granger-

kausaalisia epäsymmetrisellä tavalla. Toinen havainto on, että pitkällä aikavälillä 

syrjäyttämisvaikutus on 0,54–0,80 Etelä-Korean nykyisellä asuntojen 

saatavuusasteella. Asuntojen saatavuusaste on laskettu jakamalla asuntojen 

kokonaismäärä kotitalouksien lukumäärällä, eli mitä pienempi asuntojen 

saatavuusaste on, sitä vaikeampaa on asunnon saaminen. Asuntojen saatavuusasteen 
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ollessa yli 69 % syrjäyttämisvaikutus alkaa hiljalleen kasvaa GLS-mallilla3 

(generalized least squares -model) tehtyjen estimointitulosten perusteella. Asuntojen 

saatavuusasteen ollessa tätä pienempi julkinen sijoittaminen nostaa myös yksityisen 

sijoittamisen tasoa eli tapahtuu täysi vastakohta syrjäyttämisvaikutukseen verrattuna. 

Syrjäyttämisvaikutus kasvaa, kun asuntojen saatavuusaste kasvaa.  

Lee (2007) toteaakin valtion puuttumisen asuntomarkkinoiden toimintaan olevan 

oikeutettua, kun asuntojen tuotanto on rajoittunutta. Myös Schaumanin (2013) 

mukaan taloustieteen näkökulmasta valtion väliintulo on oikeutettua, jos markkinat 

epäonnistuvat. Väliintulon vaihtoehtoiskustannuksena kuitenkin on, että 

syrjäyttämisvaikutus kasvaa tarjontavajeen helpottuessa (Lee 2007). Väliintulolla 

pyritään rajoittamaan kaupungin kasvua, jos kasvamisesta aihetuvat negatiiviset 

ulkoisvaikutukset kuten ruuhkautuminen kasvavat liian suuriksi (Cheschire: 2012 via 

Loikkanen, Laakso & Susiluoto 2012: 405–432). Donnerin (2002) mukaan syitä 

väliintulolle voivat olla yhteiskunnallisen vakauden, julkisen terveyden ja 

taloudellisen kasvun parantaminen sekä markkinoiden tehottomuuksien korjaaminen. 

Nordvik (2006) ja DiPasquale (1999) ovat todenneet tuetun asumisen syrjäyttävän 

kysyntää vapaarahoitteista asumista kohtaan, jos tukiohjelma on suunnattu 

keskituloisille kotitalouksille. Sen sijaan matalatuloisille suunnatussa asumisen 

tukiohjelmassa syrjäyttämisvaikutusta ei näytä tapahtuvan vaan asuntokanta kasvaa. 

Myös Murray (1999) sai samankaltaisia tuloksia omassa tutkimuksessaan. 

Havaintoja syrjäyttämisvaikutuksesta on saatu myös useasta eurooppalaisesta 

valtiosta. Esimerkiksi Alankomaissa vuokra-asumisen voimakas tukeminen on 

Euroopan komission (2012) mukaan syrjäyttänyt kysyntää vapaarahoitteisilta 

vuokramarkkinoilta. Tämä tarkoittaa, että niistä on tullut monille vain lyhytaikainen 

vaihtoehto, ihmisten tavoitellessa asumista omistusasunnossa tai tuetussa vuokra-

asunnossa. Syrjäyttämisvaikutuksen voimakkuus voi vaihdella maan sisällä. 

                                                 
3 GLS-mallissa vapautetaan pienimmän neliösumman mallin oletusta virhetermin vakiovarianssista ja 
autokorrelaatiosta. GLS-malli pohjautuu epärealistiseen oletukseen siitä, että varianssin ja 
autokorrelaation muoto on tiedossa. (Hayashi 2000: 54–59; Verbeek 2004: 81–86.) 
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Esimerkiksi Itävallan pääkaupungissa Wienissä, jossa 75 prosenttia kotitalouksista 

asui vuokralla vuonna 2012, syrjäyttämisvaikutus on suurempi kuin muissa Itävallan 

kaupungeissa (Lahtinen ym. 2014b). Samaa ilmiötä voidaan havaita myös Suomessa, 

kun verrataan esimerkiksi Helsingin ja pienempien kaupunkien asuntomarkkinoita 

toisiinsa. 
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3 ERITYISRYHMÄT JA HEIDÄN ASUMISTARPEENSA SUOMESSA 

Erityisryhmien asuntojen kysyntä muodostuu tässä Pro Gradu –tutkielmassa 

ikääntyneiden, kehitysvammaisten, vaikeavammaisten, mielenterveyskuntoutujien, 

päihdekuntoutujien, asunnottomien, erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja autismin 

kirjon ihmisten tarpeesta heille sopivaan vuokra-asuntoon. Yleensä tällaisille 

kohderyhmille on suunnattu tuettua asumista, koska heidän on usein ollut vaikea 

löytää tarpeisiinsa tai tuloihinsa nähden sopivaa asuntoa vapailta markkinoilta (Aedes 

2013). Ikääntyneiden erityisasuminen on jaettu kolmeen ryhmään. Nämä ovat 

palveluasuminen, tuettu asuminen ja tehostettu palveluasuminen. Tässä tutkielmassa 

on yhdistetty palveluasuminen ja tuettu asuminen omaksi luokakseen. 

Reevesin (2005: 63–70) mukaan erityisryhmiin kuuluvat henkilöt ovat sellaisia, 

joiden on vaikea löytää asuntoa markkinoilta taloudellisista syistä tai siksi, että 

tarjonta ei vastaa heidän tarpeitaan. Esimerkiksi vammaisilla voi olla vaikeuksia 

löytää vapailta markkinoilta sopiva asunto tarpeeksi isoilla oviaukoilla, jotka 

mahdollistavat pyörätuolilla liikkumisen. Muita asunnolta tarvittavia ominaisuuksia 

voivat olla esimerkiksi hana, jossa on pidemmät vipuvarret, joiden käyttöön ei tarvita 

niin paljon voimaa. Fyysisten rajoitteiden lisäksi, osa asunnoista tulee olla varustettu 

sellaiseksi, että ne palvelevat henkilöitä, joilla on psyykkisiä ongelmia. Tällöin 

asunnon tulisi olla varustettuna esimerkiksi kodinkoneilla, jotka ovat helppokäyttöisiä 

ja niissä on turvaominaisuuksia asukkaiden suojaksi. Lisää erityisryhmien asumisen 

erityistarpeita on taulukossa 3. Fyysisen tai psyykkisen vamman taso määrittää, 

minkälaista tukea henkilö asumisessaan tarvitsee. 

Taulukko 3. Erityisryhmien asumisen erityistarpeita (mukaillen Reeves 2005). 

Asiakas Erityispiirteet Vaatimukset asumiseen 

Huonokuntoiset 
ikääntyneet 

Huonontunut terveydentila: huono liikkuvuus, 
kuulo- ja näkövaikeudet; vähentynyt sosiaalinen 
verkosto. 

Asunto, jossa on paikan 
päällä saatavia 
hoivapalveluita. 

Henkilöt, joilla on 
oppimisvaikeuksia 

Vaihtelevan tasoisia vaikeuksia 
elämänhallinnassa ja itsensä huolehtimisessa. 

Paikka, jossa on paikan 
päällä saatavaa ohjausta, 
tukea ja muita palveluita. 

Päihderiippuvaiset 
Vaikeuksia löytää asunto sosioekonomisten 
ongelmien takia. Tarve avustajaan ja tukea 
muihin kuin asumiseen liittyvissä asioissa. 

Paikka, jossa on paikan 
päällä saatavaa ohjausta, 
tukea ja muita palveluita. 
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3.1 Erityisryhmien asumisen määritelmiä 

Vanhuspalvelujärjestelmällä tarkoitetaan kokonaisuutta, jonka tehtävä on vastata 

vanhusten hyvinvoinnista. Se käsittää terveyskeskussairaalan vuodeosastot, 

vanhainkodit, tehostetut- ja tuetut palveluasunnot. Euroopan Unionin tavoitteena on 

rajoittaa palvelujärjestelmässä vietettävää aikaa korkeintaan kahteen vuoteen. (Aalto, 

Anttila, Hölttä, Kekäläinen, Melander, Riippa & Vauramo 2011.) 

Erityisryhmien asumispalveluista on kerrottu sosiaalihuoltolaissa (SHL 3:21 §). Siinä 

sanotaan että, ”asumispalveluja tulee järjestää henkilöille, jotka erityisestä syystä 

tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai asumisensa järjestämisessä”. Kotiin 

annettavat palvelut ovat ensisijaisia suhteessa palveluihin, jotka edellyttävät 

muuttamista ja sisältävät sekä asumisen että palvelut. Tilapäistä asumista järjestetään 

henkilöille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista kiireellistä apua. Tämänkaltaisten 

asumispalvelujen tavoitteena on vähentää laitoshoidon tarvetta (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2017). Laitoshoitoa vähennetään muun muassa sen kalleuden takia. 

Esimerkiksi Aallon ym. (2011) tekemän selvityksen mukaan vuorokausi Etelä-

Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) alueen terveyskeskuksen vuodeosastolla 

maksaa 180 euroa, kun taas vuorokausi tehostetussa palveluasunnossa maksaa 110 

euroa. Tuetussa palveluasunnossa hinta vuorokaudelta laskee 90 euroon. 

Sosiaalihuoltolain 21 § mukaan tuettua asumista tulee järjestää henkilöille, jotka 

tarvitsevat tukea itsenäiseen asumiseen tai itsenäiseen asumiseen siirtymisessä. 

Asumista tuetaan sosiaaliohjauksella ja muilla sosiaalipalveluilla. (SHL 3:21 §.) 

Palveluasumista tulee sosiaalihuoltolain 21 § mukaan järjestää henkilöille, jotka 

tarvitsevat soveltuvan asunnon sekä hoitoa ja huolenpitoa. Laki velvoittaa, että 

palveluihin sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä 

ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut 

sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. 

Hoitotarpeiltaan raskaampaa tehostettua palveluasumista tulee lain mukaan järjestää 

niille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista. Tällöin myös 

palvelut tulee järjestää asiakkaan tarpeen mukaan ympärivuorokautisesti. (SHL 3:21 



36 

 

 

§.) Tässä Pro gradu -tutkielmassa esitellyt erityisryhmät ovat sosiaalihuoltolain 

alaisia. 

Tuetussa asumisessa tavoitellaan tilaa, jossa ikäihmisen on mahdollista jatkaa 

itsenäistä elämää omassa asunnossaan. Tämä asumismuoto on tarkoitettu suhteellisen 

hyväkuntoisille ikäihmisille. Palveluasuminen on tarkoitettu ikäihmisille, jotka 

tarvitsevat apua, tukea ja hoivaa päivittäin. Henkilökunta on saatavilla 

aamuseitsemästä iltakymmeneen ja yöaikana on saatavilla turvapalveluja. Myös 

sairaanhoitaja on tavoitettavissa päivittäin. Palveluasunnot ovat esteettömiä ja niissä 

asukkaalla on oma kylpyhuone/wc. Niissä on saatavilla palveluja, kuten 

ateriapalveluja ja kuntoutustoimintaa. Tehostettu palveluasuminen on suunnattu 

ikääntyneille, jotka tarvitsevat henkilökunnan apua ja sairaanhoitoa ympäri 

vuorokauden. Ruoka sisältyy palvelumaksuun tehostetussa palveluasunnossa. 

Palveluasumisen tavoin kyseessä on esteetön asunto, jossa on oma wc/kylpyhuone. 

Samojen palveluiden lisäksi tarjolla on mahdollisuus hengelliseen tukeen sekä 

ikääntyneille että hänen omaisilleen. (Palviainen 2008.) 

Jalava ym. (2017) ovat jakaneet ikääntyneiden keskeiset asumisvaihtoehdot kolmeen 

luokkaan: itsenäinen asuminen (tavalliset asunnot ja senioritalot), palveluasuminen 

(palvelutalot) sekä laitoshoito (vanhainkodit ja terveyskeskusten pitkäaikaiset 

vuodeosastopaikat). Kotihoitoa on mahdollista saada tavallisiin asuntoihin ja 

senioritaloihin, mikä pidentää kotona asumisen mahdollisuutta. 

Ikääntynyt joutuu muuttamaan aiemmin kotoaan pois, jos nykyinen asunto ei täytä 

esteettömyysvaatimuksia. Tämä koskee usein vanhaa asuntokantaa. (JCHS 2016.) 

Kunnat voivat tukea omassa kodissa asumista myöntämällä tukea asunnossa 

tarvittaviin muutostöihin kuten esimerkiksi pyörätuoliluiskan rakentamiseen tai 

pesutilojen saneerauksiin (Sosiaali- ja terveysministeriö 2017). Yksittäinen henkilö 

voi hakea esteettömyysavustusta ARAlta. Tuen avulla pyritään edesauttamaan 

ihmisen liikkumista omassa kodissa. (ARA 2017g.)  ARAlta on mahdollista hakea 

korjausavustusta ikääntyneiden ja vammaisten asuntoihin. Korjausavustuksen 

saamisen kriteereinä on, että ruokakunnassa vähintään yksi henkilö on yli 65-vuotias 

tai vammainen, ja että ruokakunta ei ylitä asetettuja tulorajoja. (ARA 2017h.) ARA 
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tarjoaa myös hissiavustuksia, joiden avulla on mahdollista pidentää esimerkiksi 

ikääntyneen asumista omassa kodissa. Hissiavustuksella tuetaan hissien 

jälkiasennuksia kerrostaloihin, joissa sitä ei ennestään ole. (ARA 2017g.) Myös 

teknologian kehitys auttaa omassa kodissa asumista, kun ostokset ja pankkiasioinnit 

on mahdollista hoitaa internetin kautta (JCHS 2016). Teknologian hyödyntäminen ei 

ole kuitenkaan ollut laajamittaista, eivätkä teknologiayritykset ole ottaneet 

ikääntyneitä riittävästi huomioon (Ympäristöministeriö 2017a). Suomessa kuitenkin 

peräti kolmannes yli 84-vuotiaista asuu omakotitalossa (Helminen, Vesala, Rehunen, 

Strandell & Reimi 2017). Suomessa ikääntyvien asumismuodoista keskeisin on 

omistusasuminen, sillä noin 80 % 65 vuotta täyttäneistä asuu omistusasunnossa 

(Jalava ym. 2017). 

3.2 Väestöennuste – ikääntyneiden määrän ja alueellisen sijoittumisen 

arviointi 

Suomen väestö ikääntyy tällä hetkellä voimakkaasti. Tällä on merkittävä vaikutus 

erityisryhmien asuntojen kysyntään. Kuviosta 6 nähdään, että ikääntyneiden määrän 

kasvu on voimakasta. Ennusteen mukaan vuonna 2030 yli 75-vuotiaiden lukumäärä 

ylittää 800 000 rajan. Huoltosuhde, eli lasten ja eläkeikäisten määrä sataa työikäistä 

kohden, oli vuonna 2016 59,3. Kuvion 7 mukaan väestöllinen huoltosuhde on 

huipussaan vuonna 2034, jolloin sen ennakoidaan olevan 70,5. Myös Takáts (2012) 

toteaa huoltosuhteen kaksinkertaistuvan seuraavan 40 vuoden aikana kehittyneissä 

talouksissa. Väestön vanhenemisen vaikutuksia yhteiskunnalle ovat muun muassa 

veronmaksukyvyn aleneminen ja lisääntyvät palvelutarpeet. Esimerkiksi Eksoten 

alueella vanhustenhuollon palvelutarpeiden ennakoidaan kasvavan kaksinkertaiseksi. 

Näin suuri palvelutarpeen kasvu vaatii palvelurakenteen uudistamista ja 

erityisasuntotuotannon lisäämistä. (Aalto ym. 2011.)  
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Kuvio 7. Yli 75-vuotiaiden lukumäärän ja huoltosuhteen kehittyminen Suomessa 2016–2040 
(Tilastokeskus 2017). 

Tilastokeskuksen väestöennusteen4 perusteella voidaan arvioida tehostetun- ja tuetun 

palveluasumisen kysyntää. Ikääntyneiden asumisen kysynnän voidaan lisäksi olettaa 

keskittyvän alueellisesti kaupungistumisen takia. Voimakkainta ikääntyneiden määrän 

lisääntymisen oletetaan olevan kaupunkialueilla, mikä näkyy kuviosta 8, jossa yli 75-

vuotiaiden määrän oletetaan kasvavan voimakkaasti sisemmällä ja ulommalla 

kaupunkialueella. Myös muilla alueilla yli 75-vuotiaiden väestökehityksen 

ennakoidaan olevan kasvava. 

                                                 
4 ”Tilastokeskuksen väestöennusteet perustuvat havaintoihin syntyvyyden, kuolevuuden ja 
muuttoliikkeen menneestä kehityksestä. Niitä laadittaessa ei oteta huomioon taloudellisten, sosiaalisten 
eikä muiden yhteiskunta- tai aluepoliittisten päätösten mahdollista vaikutusta tulevaan 
väestönkehitykseen. Laskelmat ilmaisevat lähinnä sen, mihin väestönkehitys johtaa, jos se jatkuu 
nykyisen kaltaisena. Niitä ei siis tule tulkita vääjäämättä toteutuvana kehityksenä. Väestöennusteen 
tehtävä on tarjota päättäjille työkaluja sen arvioimiseksi, tarvitaanko toimia, joilla kehitykseen voidaan 
vaikuttaa” (Tilastokeskus 2015) 
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Kuvio 8. Yli 75-vuotiaiden väestökehitys erilaisilla kaupunki- ja maaseutualueilla 1990–2014 ja 
ennuste 2014–2040 (Rehunen, Reissell, Honkatukia, Tiitu & Pekurinen 2016). 

Kuvio 9 kertoo kaupunki- ja maaseutualueiden sijaintitiedot Suomessa. Siitä voidaan 

havaita, että sisemmät ja ulommat kaupunkialueet koskevat Suomen suurempia 

kaupunkeja ja muodostavat melko pienen pinta-alaosuuden koko Suomen pinta-alasta. 

Suurin kaupungin yhtenäiseksi kehysalueeksi luokiteltava alue asettuu Helsingin, 

Tampereen ja Turun välille, jossa on myös paljon kaupungin läheiseksi maaseuduksi 

luokiteltua aluetta. Alueesta on käytetty mediassa nimitystä kasvukolmio. 

Länsirannikko on laskettu ydinmaaseutualueeseen. Lapissa, Keski-Suomessa ja Itä-

Suomessa on lähinnä harvaan asuttua maaseutua. 
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Kuvio 9. SYKEn ja Oulun yliopiston laatima kaupunki-maaseutuluokitus (Rehunen ym. 2016). 

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tutkimuksessa on havaittu, että alueet joissa on 

paljon ikääntyviä ikäluokkia muuttuvat ikärakenteeltaan vanhemmiksi, sillä 

ikääntyneiden muuttoalttius on pientä. Useimmiten ikääntyneet muuttavat alueensa 

sisällä sopivampaan asuntoon paikkakunnan vaihtamisen sijasta. Ennusteita laatiessa 

tulee ottaa huomioon se, että paras arvio tulevaisuuden ikääntyneiden asuinalueista 

saadaan, kun katsotaan ikääntymisen kynnyksellä olevien ikäluokkien alueellista 

jakaumaa. Merkittävä osa näistä ihmisistä tulee asumaan samalla paikalla pitkään ja 

tällöin vaikuttamaan alueen ikärakenteeseen. (Jalava, Lahtinen, Tyvimaa, Vuorela ja 

Arolinna 2017.) 
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Suomessa ikääntyminen on jaoteltu 2000-luvulta lähtien kolmanteen ja neljänteen 

ikään. Kolmannen iän voidaan käsittää alkavan vanhuuseläkkeelle jäämisen 

yhteydessä. Suomessa voi pääsääntöisesti jäädä vanhuuseläkkeelle 63–68 -vuotiaana 

riippuen syntymävuodesta (Keva 2017). Työelämän jälkeinen aika eli kolmas ikä on 

useimmille ihmisille omiin päämääriin ja harrastuksiin keskittymistä, koska vapaa-

aikaa on enemmän ja työelämästä on kertynyt varallisuutta. Neljännen iän voidaan 

käsittää olevan niin sanottu varsinainen vanhuusaika, jolloin ihminen on 

huonommassa kunnossa ja on riippuvainen muiden avusta. Sairaudet lisääntyvät ja 

kuoleminen on todennäköisempää neljännessä iässä. Neljännen iän alkaminen on 

yksilökohtaista. (Koskinen, Hakapää, Maranen & Piekkari 2007.) 

SYKEn tekemän selvityksen mukaan 75–84 -vuotiaista 70 % haluaisi asua 

kerrostalossa ja noin 50 % asuisi mieluiten kaupungin keskustassa. 

Taloyhtiömuotoisia pientaloja ja rivitaloja suositaan enemmän kuin omakotitaloja. 

Ikääntyneiden muuttuneissa asumispreferensseissä painottuu palveluiden läheisyys ja 

asumisen vaivattomuus. Tämä ohjaa ikääntyneiden muuttoliikettä keskustoihin. Myös 

suurten kaupunkiseutujen alakeskukset kiinnostavat ikääntyneitä, sillä niissä on 

yleensä edullisempaa asua. (Helminen ym. 2017.) Ikääntyneiden yleisin toive on 

saada asua lähellä ystäviä, lapsia tai sukulaisia. Muun muassa Juhila ja Kröger (2016) 

ovat sanoneet, että useat tutkimukset korostavat tarvetta luoda ikääntyneille uusia 

asumismuotoja, jotta heidän ei tarvitsisi muuttaa pois tutusta elinympäristöstä. 

Haasteeksi voi tulevaisuudessa tulla haluttomuus rakentaa syrjäseuduille ikääntyneille 

suunnattuja palveluasuntoja. Asumisen tarpeen muutokset tulee huomioida 

tulevaisuudessa olettaen, että yhä useampi ihminen asuu yksin, koska yksinelävien ja 

lapsettomien kotitalouksien määrä lisääntyy. Myös tälle kohderyhmälle tarvitaan 

asumispalveluja. (JCHS 2016; Juhila & Kröger 2016.) 

Ikääntyneiden muutot ajoittuvat yleensä kolmannen ja neljännen iän alkuun. 

Kolmannessa iässä eli eläkeiän kynnyksellä mieltymykset ohjaavat valintaa, kun taas 

neljännessä iässä muuttaminen tapahtuu pakollisista syistä. Ikääntyneiden erilaiset 

taloudelliset resurssit määrittävät kuinka hyvin he voivat toteuttaa mieltymyksiään 

asumisvalinnassaan. Velattomuuskaan ei ole takeena uuteen senioritaloon 

muuttamisessa, jos eläke on pieni ja pitkään eläkkeellä olevat voivat suhteellisesti 
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köyhtyä, jos elinkustannukset kasvavat. Lisäksi maaseudulla asuvien ikääntyneiden 

asunnon markkina-arvo on usein pieni, jolloin sen myynnistä ei saada välttämättä 

tarpeeksi rahaa kaupunkiasunnon ostoa varten. (Juntto 2008.) Yleisesti voidaan sanoa, 

että eniten muutoksia ikääntyneet tekevät asumisensa suhteen, kun he eläköityvät tai 

heillä tapahtuu muutoksia terveydentilassa tai talouden tilassa (Macpherson & 

Sirmans 1999). 

Ikääntyneiden valinnat asumisen suhteen vaikuttavat voimakkaasti tulevaan 

kaupunkien kehitykseen ikääntyneille sopivien asuntojen kysynnän ja 

palvelutarpeiden kautta. Kehysalueilla odotetaan myös nopeaa ikääntymiskehitystä. 

Liitteestä 1 voidaan nähdä, miten yli 75-vuotiaat tulevat sijoittumaan Suomessa 

vuoteen 2040 mennessä. Suhteellinen kasvu tulee olemaan 30–100 % useimmissa 

maakunnissa. Isojen kaupunkien alueilla suhteellisen muutoksen ennustetaan olevan 

jopa yli 100 %. 

Vuonna 2014 yli 75-vuotiaista 8,8 % asui vanhainkodissa ja tehostetun 

palveluasumisen yksikössä. Määrällisesti tämä tarkoittaa 41 000 henkilöä. Jos tarve 

vanhainkodeille ja tehostetun palveluasumisen yksiköille pysyy vuoden 2014 tasolla 

niin asiakaspaikkojen tarve kasvaa väestön ikääntymisen myötä 30 000 paikalla 

vuoteen 2030 mennessä. Vuoteen 2040 mennessä tarvetta on 40 000 lisäpaikalle, jos 

pysytään vuoden 2014 tasolla. Uudellamaalla oletetaan olevan eniten tarvetta 

vanhainkoti- tai tehostetun palveluasumisen paikoille. (Rehunen ym. 2016.) 

Ikääntyneille suunnattujen asuntojen tuleva tarve riippuu myös paljon siitä, mikä on 

ikäihmisten toimintakyky tulevaisuudessa. Jos ihmiset ovat tulevaisuudessa 

toimintakyvyltään paremmassa kunnossa kuin nykyisin, niin laitos- ja 

asumispalvelujen tarve voi olla oletettua pienempi. Esimerkiksi jos yli 75-vuotiaista 

vain viisi prosenttia asuisi vanhainkodissa ja tehostetun palveluasumisen yksikössä, 

uusia asukaspaikkoja ei tarvittaisi vuoteen 2030 mennessä ollenkaan.  (Rehunen ym. 

2016.) Macpherson ja Sirmans (1999) toteavat saman, että ikääntyneiden asumisen 

kysynnän ennustamisessa tulee ottaa huomioon tämän hetkinen ikääntyneiden määrä, 

väestöennuste ja ajankohta milloin ikääntyneet tarvitsevat ja haluavat erilaisia 

asumisratkaisuja. 
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Taulukosta 4 käy ilmi, että vuonna 2016 manner-Suomessa oli 487 704 yli 75-

vuotiasta. Uudellamaalla heitä on määrällisesti eniten, mutta suhteutettuna maakunnan 

väkilukuun, heitä on 6,57 % maakunnan väestöstä. Myös Pohjois-Pohjanmaa ja 

Pirkanmaa ovat suhteellisen nuorekkaita maakuntia ikärakenteeltaan. Sen sijaan 

Etelä-Savossa on suhteellisesti paljon ikääntyneitä.  

Vuonna 2030 yli 75-vuotiaiden määrän odotetaan olevan noin 796 000. 

Prosentuaalisesti tämä merkitsee 63 % kasvua. Uudellamaalla kasvua tapahtuu 86 %. 

Myös Pohjois-Pohjanmaalla prosentuaalinen kasvu on vahvaa, jossa yli 75-vuotiaiden 

lukumäärä kasvaa 74 % vuoteen 2016 verrattuna. (Taulukko 4.) 

Vuonna 2040 yli 75-vuotiaiden määrän oletetaan olevan manner-Suomessa 914 665. 

Prosentteina kasvua tapahtuu 87 % vuoteen 2016 verrattuna. Uudellamaalla yli 75-

vuotiaiden määrä kasvaa 126 % ja Pohjois-Pohjanmaalla 108 %. Useissa maakunnissa 

prosentuaalinen kasvu jää 60–90 % välille. Vähiten kasvua ennustetaan Satakuntaan, 

jossa yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa 46 % vuoteen 2030 mennessä ja 55 % vuoteen 

2040. (Taulukko 4.) 



 

 

Taulukko 4. Yli 75-vuotiaiden lukumäärä vuonna 2016 maakunnittain ja yli 75-vuotiaiden lukumäärän kasvuennuste vuosille 2030 ja 2040 (Tilastokeskus 2017). 

Maakunta Yli 75-vuotiaiden lkm. Maakunnan väkiluku 31.12.2016 Yli 75-vuotiaiden osuus maakunnan väestöstä Yli 75-v. lkm 
vuonna 2030 

Yli 75-v. lkm 
vuonna 2040 

Uusimaa 107 710 1 638 293 6,57 % 200 745 243 848 

Varsinais-Suomi 45 409 475 543 9,55 % 73 809 83 540 

Pirkanmaa 45 207 509 356 8,88 % 73 609 84 808 

Pohjois-Pohjanmaa 31 016 411 150 7,54 % 53 856 64 547 

Keski-Suomi 26 113 276 196 9,45 % 41 129 46 379 

Pohjois-Savo 25 524 247 776 10,30 % 39 302 45 143 

Satakunta 25 003 221 740 11,28 % 36 522 38 843 

Päijät-Häme 20 448 201 685 10,14 % 32 014 35 310 

Etelä-Pohjanmaa 20 402 191 860 10,63 % 29 297 32 605 

Kymenlaakso 20 032 177 659 11,28 % 30 432 33 375 

Etelä-Savo 18 998 148 975 12,75 % 27 832 30 441 

Lappi 18 499 180 207 10,27 % 28 885 33 406 

Pohjanmaa 18 112 181 441 9,98 % 26 972 29 173 

Kanta-Häme 17 372 173 781 10,00 % 28 499 32 986 

Pohjois-Karjala 17 252 164 085 10,51 % 27 156 30 589 

Etelä-Karjala 15 126 130 506 11,59 % 22 089 24 058 

Kainuu 9 127 74 803 12,20 % 13 289 14 730 

Keski-Pohjanmaa 6 359 69 027 9,21 % 10 120 10 884 



 

 

Uusimaa, Pohjois-Pohjanmaa ja Pirkanmaa ovat väestöpohjaltaan nuorimpia 

maakuntia nyt ja myös tulevaisuudessa Tilastokeskuksen ennusteen mukaan. 

Vanhusvoittoisimmat maakunnat ovat Kainuu ja Etelä-Savo, joissa yli 75-vuotiaiden 

osuus maakunnan väestöstä ylittää 20 % rajan vuonna 2040. Alle 15 % rajan jäädään 

vain Uudenmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. (Kuvio 10.) 

 

Kuvio 10. Yli 75-vuotiaiden lukumäärän suhteellinen kehitys maakunnan muuhun väestöön 
nähden (Tilastokeskus 2017). 

Chiu ja Ho (2006) ovat estimoineet ikääntyneiden asuntojen kysyntää Hong Kongissa. 

Estimointia hankaloittaa muuttuvat tekijät, kuten esimerkiksi ikä, fyysinen ja 

henkinen kunto sekä sukupuoli. Lisäksi ikääntyneiden asuminen käsittää erilaisia 

palveluita. Palvelut voivat olla esimerkiksi kodinhoito-, ateria- ja kuljetuspalveluja. 

Estimoinnin kannalta vaikeimmaksi asiaksi havaittiin ikääntyneiden maksukyvyn 

mittaaminen. Perinteisiä mittareita, kuten hinnan ja tulojen välistä suhdelukua ei ollut 

mahdollista käyttää estimoinnissa. Tarkkaa tietoa vanhusten olemassa olevasta 

varallisuudesta oli vaikea saada. Ongelma ratkaistiin käyttämällä väestötietojen 

perusteella saatua tulojakaumaa ja asunnon hallintaoikeuksien jakaumaa eri 

vanhusryhmissä paria vuotta ennen eläkettä. Tutkimuksessa paljastui, että ikääntyneet 
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suosivat samalla alueella asumista, missä he ovat ennen asuneet. Kasvavaan 

kysyntään alueella voidaan vastata muun muassa kunnostamalla vanhoja asuntoja 

tarpeisiin sopivimmaksi. (Chiu ja Ho 2006.)  

3.3 Kehitysvammaisten asuminen Suomessa 

Kehitysvammaliiton (2017) mukaan Suomessa kehitysvammaisten lukumääräksi 

arvioidaan noin 40 000 ihmistä. Tästä joukosta arviolta 13 000 asui omaisten luona 

vuonna 2009. Puolet heistä on aikuisia. (Valtioneuvosto 2010.) Kehitysvammaliiton 

kansalaisuus- ja vaikuttamisyksikön johtajan Susanna Hintsalan (2017) mukaan noin 

30 % aikuisista kehitysvammaisista henkilöistä asuu vanhempiensa luona. Vuonna 

2014 palveluasumisen piirissä asui noin 9 000 kehitysvammaista henkilöä. Itsenäisesti 

tai vähäisen tuen piirissä asui noin 3 000 kehitysvammaista. (Ympäristöministeriö 

2014.) Kehitysvammalaitoksissa asui pitkäaikaisasiakkaina vuoden 2015 lopussa 962 

kehitysvammaista (Sotkanet 2017a). Autetun asumisen kehitysvammaisia asiakkaita 

oli noin 7730 henkilöä vuoden 2015 lopussa (Kuvio 11). Kuviosta 11 havaitaan myös 

kehitysvammalaitoksien asteittainen purku, joka jatkuu vuoteen 2020 saakka, sekä 

muiden asumismuotojen, erityisesti autetun asumisen eli niin sanotun tehostetun 

palveluasumisen kasvu. 
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Kuvio 11. Kehitysvammaisten laitos- ja asumispalvelujen asiakkaat 2000–2015 kunkin vuoden 
lopussa (THL 2017). 

Valtioneuvosto teki 8.11.2012 periaatepäätöksen, joka perustuu sosiaali- ja 

terveysministeriön johdolla laadittuun valtakunnalliseen suunnitelmaan ”Laitoksista 

yksilölliseen asumiseen: Valtakunnallinen suunnitelma palvelujen kehittämiseksi 

lähiyhteisöön”. Siinä linjattiin laitosasumisen asteittaista purkamista niin, että kukaan 

vammainen henkilö ei asu laitoksessa vuonna 2020. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2012.) Tämä tulee osaltaan lisäämään kysyntää kehitysvammaisten asuntoihin 

tulevaisuudessa. Kehitysvammaisten asumisen kysynnässä ei ole kuitenkaan 

odotettavissa samankaltaista henkilöiden määrän kasvusta aiheutuvaa kysynnän 

voimakasta kasvua kuin ikääntyneiden asumisessa. 

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista astui voimaan Suomessa 

kesäkuussa 2016. Sen artiklat 19 ja 23 koskevat asumista. 19. artiklan mukaan 

vammaisilla henkilöillä on oikeus valita asuinpaikkansa yhdenvertaisesti muiden 

tavoin eivätkä he ole velvoitettuja käyttämään mitään tiettyä asumisjärjestelyä. 

(Suomen YK-liitto 2016.) Nämä lait on otettava huomioon, kun suunnitellaan 

asuntoja kehitysvammaisille ihmisille. 
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Erityisryhmien asumisen toteuttamisessa on pyritty takaamaan oikeus yksityisyyteen, 

joka on toteutettu oman ulko-oven avulla. Aspa-säätiön kehitysvammaisille 

suunnatuissa asunnoissa on kaksi ovea joista, toinen on oma ulko-ovi ja toinen on ovi, 

joka johtaa ryhmätiloihin. Näin erityistä tukea tarvitseville henkilöille taataan sekä 

yksityisyyttä että yhteisöllisyyttä. (Puikko 2014.) 
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4 ERITYISRYHMIEN ASUNTOMARKKINAT SUOMESSA 

Tässä luvussa tarkastellaan ARA- ja vapaarahoitteista erityisryhmien asuntojen 

tarjontaa, jonka teoriaa käsiteltiin aiemmin luvussa 2. ARA-rahoitteisten 

erityisryhmien asuntojen tiedot on saatu ARAn omasta tietokannasta.  Erityisryhmille 

suunnattujen vapaarahoitteisten asuntojen lukumäärä selvitettiin lähettämällä 

sähköinen kyselylomake suurille toimijoille, jotka tuottavat vapaarahoitteisia 

erityisryhmien asuntoja. Tämä kyselylomake löytyy liitteestä 3. Vapaarahoitteista 

tuotantoa on todellisuudessa enemmän, sillä nämä tiedot koskevat sitä asuntojen 

määrää, joka on saatu kyselyn tuloksena. Esimerkiksi pienemmät toimijat, joilla on 

vähemmän vapaarahoitteista tuotantoa, puuttuvat tästä selvityksestä. 

Erityisryhmien asunnot jakaantuvat tässä katsauksessa vapaarahoitteisiin ja valtion 

tukemiin ARA-asuntoihin. ARAn rahoittamissa kohteissa ovat mukana myös ennen 

vuotta 2005 ARAVA-lainalla rahoitetut vanhusten asunnot, jotka eivät ole saaneet 

investointiavustusta. Ne ovat olleet luonteeltaan enemmän senioriasuntoja kuin 

tuettua tai tehostettua palveluasumista. Aineisto käsittää yhteensä 71 725 havaintoa, 

joista 58 704 on ARA-rahoitteisia erityisryhmille suunnattuja asuntoja ja 13 021 

vapaarahoitteisia erityisryhmien asuntoja. 

ARAn rahoittamista erityisryhmien asunnoista suurin osa on ikääntyneille suunnattu. 

Ikääntyneiden tuettu asuminen on suurin luokka johtuen ikääntyvien ihmisten 

suuresta lukumäärästä. Se on vielä suurin luokka, vaikka viime vuosina on rakennettu 

enimmäkseen tehostettuja palveluasuntoja. Toiseksi suurin luokka on ikääntyneiden 

tehostettu palveluasuminen, jossa on 18 553 asuntoa. Muiden erityisryhmien asuntoja 

on yhteensä 8 617. (Kuvio 12.) 
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Kuvio 12. ARAn rahoittamat erityisryhmien asunnot vuonna 2017 (ARA 2017k). 

Kuviossa 13 on havainnollistettu kyselyaineistoon pohjautuvaa erityisryhmien 

vapaarahoitteista asuntokannan jakaumaa vuonna 2017. Erityisryhmille suunnattujen 

vapaarahoitteisten asuntojen rakentaminen on ollut jyrkässä kasvussa 2010-luvulla. 

Kyselystä saatujen tuloksien perusteella huomataan, että erityisryhmien 

vapaarahoitteinen asuntokanta poikkeaa hieman ARAn rahoittamista erityisryhmien 

asuntokannasta. Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen on vapaarahoitteisessa 

kannassa suurin luokka 8 303 asunnollaan. Palveluiltaan kevyempää ikääntyneiden 

tuettua asumista on huomattavasti vähemmän, jos verrataan ARA-rahoitteiseen 

kantaan. Toiseksi suurin ryhmä vapaarahoitteisessa kannassa on 

mielenterveyskuntoutujat, joka on ARAn-rahoitteisessa kannassa kuudenneksi suurin. 

Kehitysvammaisten asunnot ovat ARA-rahoitteisen kannan tavoin kolmanneksi 

suurin ryhmä.  
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Kuvio 13. Kyselyaineistoon perustuva vapaarahoitteisten erityisryhmien asuntojen lukumäärä 
vuonna 2017 (ARA 2017k). 

Kyselyssä selvitettiin myös erityisryhmille suunnattujen vapaarahoitteisten asuntojen 

kokoa. Vapaarahoitteisissa ikääntyneiden tehostetuissa palveluasunnoissa asunnon 

keskikoko on 22,8 m² ja ikääntyneiden tuetussa asumisessa 33,9 m². Keskimääräinen 

asunnon koko vapaarahoitteisissa kehitysvammaisten asunnoissa on 22,8 m². 

Asuinneliöt sisältävät huoneen lisäksi kylpyhuoneen ja WC:n. Kyselyn perusteella 

isoimpia ovat vaikeavammaisille tarkoitetut asunnot. (Taulukko 5.) 

Taulukko 5. Erityisryhmien vapaarahoitteisten asuntojen keskimääräinen koko. 

Erityisryhmä Keskimääräinen asunnon koko (m²) 

Vaikeavammaiset 39,7 

Ikääntyneet (palveluasuminen/tuettu asuminen) 33,9 

Ikääntyneet (tehostettu palveluasuminen) 23,6 

Kehitysvammaiset 22,8 

Mielenterveyskuntoutujat 21,2 

Useimmat erityisryhmien asuntokohteet sisältävät 15–20 asuntoa. Niiden 

rakentaminen on ollut kustannustehokkain ratkaisu useimmissa tapauksissa. ARAn 
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rahoittamissa kohteissa ryhmäasumisen minimikoko on 25 m² sisältäen huoneen ja 

kylpyhuoneen. 

4.1 ARAn investointiavustus 

ARA-rahoituksessa pankki myöntää rakentajalle lainan. Jos lainan korko nousee 

liikaa, valtio on takaamassa yli menevän osuuden korosta. ARA on myöntänyt 

investointiavustuksia erityisryhmille vuodesta 2005 lähtien. Tätä ennen erityisryhmien 

asumisen avustamisesta on lähinnä vastannut Raha-automaatti yhdistys (RAY). 

ARAn erityisryhmien investointiavustuksen avulla on rakennettu, perusparannettu tai 

hankittu lähes 40 000 erityisryhmien vuokra-asuntoa. (ARA 2017k.) ARA kartoittaa 

investointiavustusta hakevien hakijoiden oikeellisuuden lomakkeella 55a (Liite 4). 

Lomakkeen avulla voidaan määrittää, onko alueella pitkäaikaista tarvetta 

rakennettavalle erityisasunnolle. Jos rakentaja täyttää lomakkeen tarvittavat kriteerit, 

voidaan myöntää investointiavustus rakentamiskustannuksia varten. 

Investointiavustuksen suuruus vaihtelee 10–50 % välillä riippuen erityisryhmästä ja 

tarpeen suuruudesta (ARA 2017j). Investointiavustuksen tarkoituksena on luoda 

erityisryhmiin kuuluville henkilöille sopivia ja kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. 

Ensisijaisesti investointiavustusta myönnetään kaikkein vaikeimmassa asemassa 

oleville erityisryhmille, joiden asunnon tarve on suurin, esimerkiksi tehostetun 

palveluasumisen tarpeessa oleville henkilöille.  (ARA 2015.)  

Edellytyksenä erityisryhmien asuntorakentamiselle on se, että asunnoille on 

pitkäaikaista tarvetta paikkakunnalla. Tästä syystä erityisryhmien asuntoja voidaan 

rakentaa myös muualle kuin suurimpiin kasvukeskuksiin. Alueen yleisestä 

asuntomarkkinatilanteesta haetaan apua päätöksentekoon, mutta sen lisäksi 

paikkakunnalla täytyy olla pitkäkestoinen tarve kyseisen kohderyhmän 

erityisasunnoille. (Ympäristöministeriö 2017b.) 

Korkotukilainalla ja siihen liittyvällä investointiavustuksella tuetaan erityisryhmien 

asuntoja. Avustusvaltuuden määrä on vuoden 2017 talousarviossa 130 milj. euroa. 

Kaikkein vaikeimmassa asuntotilanteessa olevien erityisryhmien asuntohankkeet ovat 

etusijalla tukea myönnettäessä. Näitä erityisryhmiä ovat pitkäaikaisasunnottomat, 
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kehitysvammaiset, mielenterveyskuntoutujat ja muistisairaat vanhukset. Tuki 

mitoitetaan niin, että investointiavustuksella subventoidaan rakennushanketta siten, 

että asukkaan maksama vuokra saataisiin kohtuulliseksi. Erityisryhmien asuntojen 

korkotukilainavaltuudeksi ehdotetaan 400 milj. euroa, jolla arvioidaan lainoitettavan 3 

000 erityisryhmäasunnon rakentaminen ja 2 050 asunnon perusparantaminen. 

(Ympäristöministeriö 2017b.) Vuonna 2016 ARA on myöntänyt investointiavustusta 

ikääntyneiden muistisairaiden palveluasuntoihin 41,4 miljoonaa euroa, jolla 

avustettiin 1 073 asuntoa. Muihin ikääntyneiden asuntoihin myönnettiin avustusta 

21,5 miljoonalla eurolla, jolla avustettiin 524 asuntoa, joista 460 on uustuotantoa. 

(Linden 2017.)  

Kuviossa 14 esitellään ARAn investointiavustukset erityisryhmille 2005–2016. 

Vuodesta 2009 lähtien ARAlla on ollut valtuudet myöntää avustusta 110–120 

miljoonaa vuodessa. Suurin osa avustuksista on myönnetty vanhusten ja 

kehitysvammaisten hankkeisiin. 

 

Kuvio 14. ARAn investointi avustukset erityisryhmille 2005–2016 (ARA 2017a). 

Kuviosta 15 nähdään, että rakennettujen asuntojen lukumäärää vaihtelee vuosittain. 

Vähiten asuntoja erityisryhmille valmistui vuonna 2007 ja eniten vuonna 2009, jolloin 
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niitä valmistui lähes 4 300 kappaletta. Vuonna 2009 euromääräisesti avustuksia 

jaettiin noin 110 miljoonaa euroa. Vuonna 2013 avustuksien määrä oli suurin, jolloin 

sitä jaettiin noin 120 miljoonaa. Tällä summalla rakennettiin kuitenkin vain 3 400 

erityisryhmille suunnattua asuntoa. Vanhusten ja opiskelijoiden asunnot muodostavat 

merkittävimmän osan rakennetuista asunnoista lähes joka vuosi. Kehitysvammaisten 

asunnot ovat kolmanneksi suurin ryhmä. 

 

Kuvio 15. ARAn investointiavustukset erityisryhmille 2005–2016 (asuntojen määrä) (ARA 
2017b). 

Kuviosta 16 nähdään omistajaryhmien osuudet erityisryhmien investointiavustuksista. 

Puolet näistä avustuksista myönnetään kunnille tai kuntien omistamille yhtiöille. 

Kolmannelle sektorille myönnetään 36 % avustuksista. Yritykset ovat pienin ryhmä, 

mutta suurin osa yrityksistä rakentaa vapaarahoitteisesti esimerkiksi hoivarahastojen 

tuella. 
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Kuvio 16. Erityisryhmien investointiavustusten omistajaryhmien osuudet 2005–2016 (ARA 
2017c). 

Kuviossa 17 on nähtävillä erityisryhmien investointiavustuksilla rakennetut asunnot ja 

siihen käytetyt rahamäärät. Palkeilla on kuvattu asuntojen lukumääriä ja viivoilla 

avustuksen osuutta miljoonissa euroissa. Avustuksien määrät ovat kasvaneet kaikissa 

omistajaryhmissä, kun verrataan vuoteen 2005. Rahamäärä ei aina korreloi suoraan 

rakennettujen erityisryhmien asuntojen määrään. Esimerkiksi vuonna 2009 

kuntaomisteisille toimijoille myönnettiin erityisryhmien investointiavustusta noin 65 

miljoonaa euroa. Tällöin kuntaomisteisia erityisryhmien asuntoja rakennettiin lähes 3 

000. Vaikka vuonna 2013 kuntaomisteisille toimijoille myönnettiin avustusta noin 70 

miljoonaa euroa, sillä rakennettiin vain noin 1 700 asuntoa.  

 

Kuvio 17. Erityisryhmien investointiavustukset 2005–2016 omistajaryhmittäin (ARA 2017d). 
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4.2 Ikääntyneiden asunnot 

Ikääntyneiden tehostettujen palveluasuntojen rakentaminen on ollut viime vuosina 

vapaarahoitteisille toimijoille houkutteleva vaihtoehto, muun muassa laitoshoidon 

purkamisen ja kuntien asumispalveluiden kilpailutuksen takia (ARA 2017k). Lisäksi 

vanhuspalvelulaki velvoittaa kuntia järjestämään ikääntyneille asumista (VPL 2:7 §, 

Karppanen 2015). Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmassa on myös annettu 

ohjeita ikääntyneiden asumisen toteuttamiseksi (Ympäristöministeriö 2017b). 

Ikääntyneiden osuus on suhteellisen suuri verrattuna muihin erityisryhmiin. 

Huomionarvoista vapaarahoitteisessa kannassa on se, että ikääntyneiden tuettua 

asumista on erittäin vähän verrattuna ARAn kantaan. Yksi syy tähän voi olla se, että 

ikääntyneiden määrän kasvun ja laitoshoidon purkamisen vuoksi tehostetulle 

palveluasumiselle on ollut enemmän kysyntää. Toisaalta kohteita on rakennettu myös 

osin tulevien vuosien tarpeisiin. Ikääntyneiden tuettua asumista on rakennettu 

enemmän ARAn investointiavustuksien avulla (Kuvio 18 ja 20). 

Kuviossa 18 ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen on jaoteltuna maakunnittain. 

Uusimaa on jaettu kahteen osaan, koska pääkaupunkiseutu on selkeästi oma 

markkina-alueensa muihin Uudenmaan kuntiin verrattuna. Pääkaupunkiseudulla on 

ylivoimaisesti eniten ikääntyneiden tehostettuja palveluasuntoja verrattuna muihin 

alueisiin. ARA-rahoitteisia ikääntyneiden tehostettu palveluasuntoja on enemmän 

kuin vapaarahoitteisia kaikissa maakunnissa lukuun ottamatta Pohjanmaan ja Kainuun 

maakuntia. Tämä katsaus kattoi ARA- ja vapaarahoitteiset mukaan lukien 26 856 

ikääntyneiden tehostettua palveluasuntoa. THL:n (2017) tilastoraportin aineiston 

mukaan tehostetussa palveluasumisessa asiakkaita oli vuoden 2015 lopussa kaikkiaan 

39 867. Näiden kahden luvun erona on, että tämä Pro gradu -tutkielma tarkastelee 

asuntojen lukumääriä, kun taas THL:n (2017) tilastoraportti tarkastelee asiakkaiden 

lukumääriä. 
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Kuvio 18. Ikääntyneiden tehostetut palveluasunnot vuonna 2017 (ARA 1017k). 

Tarjontaa maakuntien välillä voi verrata suhteuttamalla asuntojen määrä maakunnan 

yli 75-vuotiaiden määrään. Päijät-Hämeen alueella on suhteessa eniten ikääntyneiden 

tehostettuja palveluasuntoja: 98 asuntoa tuhatta yli 75-vuotiasta kohti. 

Pääkaupunkiseudulla on 59 asuntoa tuhatta yli 75-vuotiasta kohden, vaikka 

pääkaupunkiseudulla on lukumäärällisesti eniten asuntoja. Pohjanmaalla näyttäisi 

aineiston perusteella olevan melko vähän ikääntyneiden tehostettua palveluasumista 

(Kuvio 19). 
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Kuvio 19. Ikääntyneiden tehostetut palveluasunnot suhteessa yli 75-vuotiaiden lukumäärään 
vuonna 2017 (per 1000 yli 75-vuotiasta kohti). 

Kuviossa 20 tarkastellaan ikääntyneiden tuettujen asuntojen jakaumaa maakunnittain 

vuonna 2017. Vapaarahoitteisia ikääntyneiden tuettuja asuntoja on kyselyaineiston 

mukaan vain pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-

Savossa ja Kanta-Hämeessä. Syynä ikääntyneiden vapaarahoitteisten tuettujen 

asuntojen vähäisyyteen voi olla se, että tehostettujen palveluasuntojen 

rakennuttaminen voi olla kannattavampaa liiketoimintaa. Toinen syy tuloksiin voi 

olla, että vapaarahoitteisten toimijoiden osalta aineisto ei ollut riittävän kattava. ARA-

rahoitteisia ikääntyneiden tuettuja asuntoja on eniten maakunnissa, joissa väestön 

määrä on suuri (Taulukko 4 ja Kuvio 20).  
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Kuvio 20. Ikääntyneiden tuetut asunnot maakunnittain vuonna 2017 (ARA 2017k). 

Kun suhteutetaan ikääntyneiden tuetut asunnot maakunnan yli 75-vuotiaiden 

lukumäärään, saadaan käsitys tarjonnan riittävyydestä. Pääkaupunkiseudulla on 

kuvion 21 perusteella eniten ikääntyneiden tuettuja asuntoja, mutta suhteutettuna yli 

75-vuotiaiden lukumäärään, huomataan, että pääkaupunkiseutu sijoittuu tässä 

vertailussa häntäpäähän. Kainuussa on eniten ikääntyneiden tuettujen asuntojen 

tarjontaa, kun suhteutetaan palveluasuntojen määrä yli 75-vuotiaiden määrään. (Kuvio 

21.) 
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Kuvio 21. Ikääntyneiden tuetut asunnot maakunnittain suhteessa yli 75-vuotiaiden lukumäärään 
(per 1000 yli 75-vuotiasta kohti). 

Tällä hetkellä kotona asuu noin 92% yli 75-vuotiaista. Valtakunnallisiin tavoitteisiin 

nähden Suomen vanhuspalvelurakenne on edelleen liian laitosvaltainen ja painottunut 

tehostettuun palveluasumiseen. Asumismuotojen monipuolistaminen on ollut 

vähäistä, samoin kuin kotona asumista tukevien palvelujen kehittäminen. (ARA 

2017k.) 

Tuetun asumisen rakentaminen on ollut vähäistä koko 2010-luvulla, koska kuntien ja 

palveluntarjoajien intressinä on ollut lisätä asukaspaikkoja tehostetussa 

palveluasumisessa. Myös ARAn investointiavustus on kohdennettu ikääntyneiden 

asumisessa vuodesta 2010 lähtien ensisijaisesti muistisairaiden tehostettuun 

palveluasumiseen. Laitoshoidon purku, huonokuntoisten vanhainkotien ja 

asumisyksiköiden korvaaminen tehostetun palveluasumisen yksiköillä sekä 

keskivaikeaa että vaikeaa muistisairautta sairastavien ikääntyvien määrän kasvu on 

kuitenkin edellyttänyt viime vuosina tehostetun palveluasuntokannan huomattavaa 

uudistuotantoa ja tästäkin johtuen muiden asumismuotojen kehittäminen on jäänyt 

vähälle. (ARA 2017k.) 
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4.3 Kehitysvammaisten asunnot 

Kuviossa 22 on havainnollistettu kehitysvammaisten asuntojen jakautumista 

Suomessa, joita on yhteensä 4580. ARAn rahoittamia kehitysvammaisten asuntoja on 

3 625, joista 90 % on tehostettua asumista. Vapaarahoitteisia kehitysvammaisten 

asuntoja on kyselyn perusteella 955, joissa käyttöaste on kyselystä saamien tietojen 

perusteella koko maan osalta aritmeettisen keskiarvon avulla laskettuna 73 %. 

Käyttöaste on kyselyn huonoin muihin erityisryhmiin verrattuna. Lukemaan voi 

vaikuttaa myös se, että osa kyselyssä mukana olleista asunnoista on valmistunut 

vuonna 2017, jolloin kaikki mahdolliset asukkaat eivät ole ehtineet muuttamaan 

uusiin tiloihin. 

 

Kuvio 22. Kehitysvammaisten asunnot maakunnittain Suomessa vuonna 2017 (ARA 2017k). 

ARA-rahoitteisia kehitysvammaisten asuntoja on eniten pääkaupunkiseudulla, 

Pohjois-Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Eniten vapaarahoitteisia 

kehitysvammaisten asuntoja on Pohjois-Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa, joissa 

molemmissa on 128 asuntoa. Pohjanmaa, Etelä-Savo, Etelä-Karjala ja Keski-
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Pohjanmaa ovat ainoat maakunnat, joista ei kyselyn perusteella ollut yhtään 

vapaarahoitteisia kehitysvammaisten asuntoja. (Kuvio 22.) Tämän aineiston tuloksien 

perusteella 11,45 % kehitysvammaisista olisi Suomessa mahdollisuus omaan 

asuntoon, jos oletetaan, että kehitysvammaisia henkilöitä on Suomessa noin 40 000.    

4.4 Muiden erityisryhmien asunnot 

Tässä kappaleessa on lueteltuna tämän Pro gradu -tutkielman muut erityisryhmien 

asunnot. Vaikeavammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asuntoja on tarjolla 

kaikkialla Suomessa. Päihdekuntoutujien, asunnottomien, erityistä tukea tarvitsevien 

nuorten ja autismin kirjon ihmisten asunnoille ei tämän aineiston perusteella löytynyt 

koko maan kattavaa asuntokantaa. 

Koko maassa on aineiston perusteella yhteensä 2 038 vaikeavammaisten asuntoa, 

joista 1 589 on ARA-rahoitteisia ja 449 vapaarahoitteisia. Vaikeavammaisten asuntoja 

on eniten Pirkanmaalla, pääkaupunkiseudulla ja Varsinais-Suomessa, jossa kaikki 

ovat ARA-rahoitteisia. Vähiten vaikeavammaisten asuntoja oli Etelä-Pohjanmaalla. 

(Kuvio 22.)  
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Kuvio 23. Vaikeavammaisten asunnot maakunnittain vuonna 2017 (ARA 2017k). 

Aineiston perusteella koko maassa on yhteensä 4 052 mielenterveyskuntoutujien 

asuntoa, joista 1 099 on ARA-rahoitteisia. Mielenkiintoinen havainto 

mielenterveyskuntoutujien asunnoissa on vapaarahoitteisten asuntojen suuri osuus, 

joita on 2 953. (Kuvio 24.) Mielenterveyskuntoutujien asuntoja on eniten 

pääkaupunkiseudulla, joista 243 on ARA-rahoitteisia ja 276 vapaarahoitteisia. 

Pirkanmaalla on toiseksi eniten mielenterveyskuntoutujien asuntoja, jossa 

vapaarahoitteisten asuntojen osuus on suuri 377 asunnollaan. Vapaarahoitteisia on 

enemmän kaikissa maakunnissa lukuun ottamatta Päijät-Hämettä ja Kymenlaaksoa, 

joissa ARA-rahoitteisia mielenterveyskuntoutujien asuntoja on niukasti enemmän. 

(Kuvio 24.) Psykiatrian kuntoutuskotien ympärivuorokautisia asiakkaita oli 4 344 

henkilöä vuonna 2015 (Sotkanet 2017b). Lyhytaikaisessa hoidossa psykiatrian 

kuntoutuskotien asiakkaita oli 3 456 (Sotkanet 2017c). Asiakasmäärät eivät 

välttämättä selitä asuntojen todellista lukumäärää, jos samassa asunnossa asuu 

useampi henkilö. 
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Kuvio 24. Mielenterveyskuntoutujien asunnot maakunnittain Suomessa vuonna 2017 (ARA 
2017k). 

Päihdekuntoutujien asuntoja Suomessa on aineiston mukaan 372. Näistä 304 on 

ARA-rahoitteisia ja 68 vapaarahoitteisia. Pirkanmaalla on pelkästään 

vapaarahoitteisia päihdekuntoutujien asuntoja. Pääkaupunkiseudulla on eniten 

päihdekuntoutujien asuntoja. (Kuvio 25.) Kunnan kustantamissa päihdehuollon 

asumispalveluyksiköissä oli 4 188 asiakasta vuonna 2015 (Sotkanet 2017d).  

Päihdekuntoutujien asumista on myös pitkäaikaisasunnottomille suunnatuissa 

asunnoissa. 
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Kuvio 25. Päihdekuntoutujien asunnot maakunnittain Suomessa vuonna 2017 (ARA 2017k). 

Vuonna 2015 Suomessa oli 6 785 yksin elävää asunnotonta, joista 27 % oli 

maahanmuuttajia. Asunnottomia perheitä oli 424. (Ympäristöministeriö 2016). 

Aineistossa on yhteensä 1 316 asunnottomille suunnattua erityisasuntoa, joista 1 206 

on ARA-rahoitteisia ja 110 vapaarahoitteisia. Suomessa asunnottomuus on ollut 

lähinnä pääkaupunkiseudun ilmiö. Tämä näkyy asunnottomille suunnattujen asuntojen 

määrästä, josta suurin osa on keskittynyt pääkaupunkiseudulle. Muualla Suomessa 

asuntojen tarjonta ja kysyntä kohtaavat paremmin, eikä asunnottomuus esiinny niin 

isona ongelmana. Pääkaupunkiseudulla on sekä ARA- että vapaarahoitteisia 

asunnottomien asuntoja. Muualla Suomessa on aineiston perusteella vain ARA-

rahoitteisia asunnottomien asuntoja. (Kuvio 26.) 
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Kuvio 26. Asunnottomien asunnot maakunnittain Suomessa vuonna 2017 (ARA 2017k). 

Asunnottomuutta on yritetty vähentää eri ohjelmilla viime vuosien aikana. 

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman, PAAVO I (2008–2011) tavoitteena 

oli puolittaa pitkäaikaisasunnottomien lukumäärä rakentamalla heille tarpeeksi 

asuntoja. Ohjelman tavoitteena oli tuottaa 1250 uutta palvelu- tai tukiasuntoa 

pitkäaikaisasunnottomille. Ohjelmaan osallistuivat Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, 

Turku, Lahti, Jyväskylä, Kuopio, Joensuu ja Oulu. Vuosina 2008–2011 

asunnottomien määrä ohjelmaan osallistuneissa kunnissa väheni lähes 1 000 

henkilöllä. Tavoitteesta jäätiin noin 500 asunnottomalla. Pitkäaikaisasunnottomuuden 

vähentämisohjelman, PAAVO II (2012–2015) tavoitteena oli poistaa 

pitkäaikaisasunnottomuus. Ohjelmassa ovat mukana samat kaupungit kuin vuosina 

2008–2011, minkä lisäksi uutena kaupunkina ohjelmaan liittyi mukaan Pori vuonna 

2013. Ohjelman toteuttamiseen tarvittavien investointien ja tukipalveluiden rahoitus 

varmistetaan yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Raha-automaattiyhdistyksen 

ja ARAn kanssa. (ARA 2017i.) 

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmien jälkeen asunnottomuustyössä on 

keskitytty asunnottomuuden varhaiseen tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn. 

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman (AUNE) tavoitteena on 
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kytkeä asunnottomuustyö osaksi syrjäytymisen ehkäisemistä. Asunnottomuuden 

uusiutumista voidaan ehkäistä tehokkaammin, kun siihen johtavat polut tunnistetaan 

ajoissa. (ARA 2017.) 

ARA-rahoituksella rakennetaan myös nuorille suunnattuja asuntoja, joilla pyritään 

vähentämään nuorten asunnottomuutta. Näistä nuorten asuntokohteista 10–15 % on 

erityistä tukea tarvitseville nuorille suunnattuja. Erityistä tukea tarvitsevat nuoret ovat 

verrattain pienilukuinen erityisryhmä verrattuna muihin erityisryhmiin 

päihdekuntoutujien ja autismin kirjon ihmisten tavoin. Kaikissa maakunnissa on 

aineiston perusteella ARA-rahoitteisia erityistä tukea tarvitsevien nuorten asuntoja, 

paitsi Pohjanmaalla, jossa on aineiston perusteella pelkästään vapaarahoitteisia 

erityistä tukea tarvitsevien nuorten asuntoja. Eniten asuntoja erityistä tukea 

tarvitseville nuorille on muualla Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä. (Kuvio 26.) 

 

Kuvio 27. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten asunnot maakunnittain Suomessa vuonna 2017 
(ARA 2017k). 

Autismin kirjon ihmisiä on tutkimusten mukaan noin 1 % väestöstä, joka tarkoittaisi 
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ihmisille suunnatut asunnot maakunnittain vuonna 2017. Kyselyssä ei tullut esille 

yhtään vapaarahoitteisia asuntoja autismin kirjon ihmisille. Tämä voi johtua myös 

siitä, että autismin kirjon ihmisiä asuu myös kehitysvammaisten kohteissa. Kyseessä 

on aineiston selkeästi pienin erityisryhmä. Autismin kirjon ihmisille suunnattuja 

ARA-rahoitteisia asuntoja koko maassa on 62. Nämä asunnot ovat kuitenkin 

asumisyksikössä, jolloin ei ole kyse itsenäisistä tavallisista asunnoista. (Kuvio 28.) 

 

Kuvio 28. Autismin kirjon ihmisten asunnot maakunnittain vuonna 2017 (ARA 2017k). 
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5 NYKYTILANTEEN TARKASTELU JA TULEVA TARJONTA 

Erityisryhmien asuntojen rakentamista ohjaa tällä hetkellä lainsäädäntö ja 

valtakunnalliset linjaukset. Tämän hetkinen linjaus on iäkkäiden kotona asumisen 

tukeminen. Tulevaisuudessa linjauksia voidaan muuttaa, mikäli esimerkiksi 

ikääntyneiden kunnossa tapahtuu muutoksia. Scanlon ym. (2014) ovat 

tutkimuksessaan todenneet, että sosiaalisen asumiseen tarkoitettu asuntokanta on 

vähentynyt koko Euroopassa. Sosiaalisen asumisen negatiivinen leima, valtion 

vähennykset ja EU:n kilpailulainsäädäntö ovat tehneet sosiaalisen asumisen 

tavoitteiden saavuttamisen vaikeaksi. Tämä on johtanut siihen, että valtioiden on 

täytynyt suunnata sosiaalista asumista kaikista heikoimmille kotitalouksille eli 

käytännössä keskittymään erityisryhmiin. Aiemmin on ollut mahdollista keskittyä 

myös matalapalkkaisten kotitalouksien asumiseen. 

Tulevaisuuden asuntorakentamisen tasoon vaikuttaa vahvasti aiemmin mainittu 

tonttivarannon osuus. Lahtisen ym. (2014a) mukaan tämän hetkinen 

pääkaupunkiseudun tonttivaranto riittää noin 6–7 vuodeksi. Tästä realistisen 

tonttivarannon osuus on puolet. Tonttivarannon osuudella on vaikutusta myös 

erityisryhmien asuntojen tarjontaan. 

Asuntomarkkinoiden tulevaisuuden tilanteen arviointiin voidaan käyttää seuraavia 

keskeisiä taustamuuttujia; 12 kk euribor, uusien nostettujen asuntolainojen marginaali, 

inflaatio, kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen muutos ja työttömyysprosentti 

(Holappa ym. 2015). Erityisryhmien asumisen tulevaisuuden arvioinnissa voisi olla 

keskeisempää esimerkiksi seurata väestötieteellisiä tekijöitä tai alkoholinkulutusta 

riippuen tarkasteltavasta erityisryhmästä.  

5.1 Erityisryhmien asuntojen käyttöasteet 

Alueellisen jakautumisen lisäksi tulevaisuuden rakentamisen kannalta on tärkeää 

tarkastella myös nykyisten asuntoyksiköiden käyttöasteita sekä tarvitsevatko kaikki 

niissä asuvat asukkaat tehostettua palveluasumista. Taulukossa 6 esitellään 

kyselyaineiston perusteella lasketut asuntojen lukumäärillä painotetut käyttöasteet 
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maakunnittain. Jos kelvollisia havaintoja oli alle 3, käyttöastetta ei laskettu. Tämä on 

ilmoitettu taulukossa 3 merkillä x. ARA-rahoitteisten asuntojen osalta ei kysytty 

käyttöastetta. Aiempiin ARAn tutkimuksiin perustuen oletamme, että se on 99 %. 

Ikääntyneiden tehostetussa palveluasumisessa paras käyttöaste oli Kymenlaaksossa ja 

heikoin Kainuussa. Kehitysvammaisten asunnoissa heikoin käyttöaste oli Keski-

Suomessa ja Satakunnassa. Päijät-Hämeessä oli kyselyn perusteella erittäin hyvä 

tilanne kehitysvammaisille suunnattujen asuntojen käyttöasteen osalta. 

Mielenterveyskuntoutujien asunnoista käyttöasteet saatiin laskettua monelle 

maakunnalle. Hyvä tilanne oli Etelä-Karjalassa, Etelä-Pohjanmaalla, Kainuussa, 

Päijät-Hämeessä ja pääkaupunkiseudulla, jossa käyttöasteet olivat yli 90 %. 

Parannettavaa olisi Kanta-Hämeessä, Lapissa, muualla Uudellamaalla, Pohjois-

Karjalassa ja Varsinais-Suomessa, jossa käyttöaste jäi alle 80 %. Aineisto ei ollut 

tarpeeksi kattava, jotta voitaisiin tehdä johtopäätöksiä vaikeavammaisten asuntojen 

käyttöasteesta. (Taulukko 6.) 

 

 



 

 

Taulukko 6. Asuntojen lukumäärällä painotetut käyttöasteet maakunnittain vapaarahoitteisissa erityisryhmien asunnoissa (ARA 2017k). 

Maakunta Ikääntyneet (tehostettu palveluasuminen) Kehitysvammaiset Mielenterveyskuntoutujat Vaikeavammaiset 

Etelä-Karjala x x 94 % x 

Etelä-Pohjanmaa 78 % x 93 % x 

Etelä-Savo 88 % x x x 

Kainuu 59 % x 99 % x 

Kanta-Häme 89 % 82 % 78 % x 

Keski-Pohjanmaa x x x x 

Keski-Suomi 75 % 58 % 80 % x 

Kymenlaakso 91 % x x x 

Lappi 68 % x 76 % x 

Muu Uusimaa 81 % x 78 % x 

Pirkanmaa 82 % x 88 % 95 % 

Pohjanmaa 89 % x 85 % x 

Pohjois-Karjala 62 % x 79 % x 

Pohjois-Pohjanmaa 76 % 79 % 88 % x 

Pohjois-Savo 87 % x 63 % x 

Päijät-Häme 76 % 98 % 93 % x 

Pääkaupunkiseutu 72 % x 95 % 95 % 

Satakunta 78 % 59 % 81 % x 

Varsinais-Suomi 68 % 70 % 73 % x 



 

 

5.2 Yleiskuva tulevasta erityisryhmien asuntotarjonnasta 

Kuviossa 29 on rakenteilla ja suunnitteilla olevat erityisryhmien asunnot. Suunnitteilla 

olevilla ARA asunnoilla tarkoitetaan niitä asuntoja, jotka ovat saaneet ARAlta 

avustusvarauspäätöksen. Tässä vaiheessa olevat asunnot eivät välttämättä aina 

valmistu tulevaisuudessa. Rakenteilla olevilla asunnoilla tarkoitetaan sellaisia 

asuntoja, jotka ovat saaneet ARAlta investointiavustus- ja lainapäätöksen. Nämä 

asuntohankkeet valmistuvat yleensä 1–2 vuoden sisällä riippuen hankkeen 

laajuudesta. ARA on tulevaisuudessa rahoittamassa lisää ikääntyneiden tehostetun 

palveluasumisen rakentamista. Myös kehitysvammaisten asuntojen ja ikääntyneiden 

tuettujen palveluasuntojen rakentamista ollaan rahoittamassa tulevaisuudessa. Muiden 

erityisryhmien asuntoja on myös suunnitteilla, mutta ei läheskään samassa määrin 

kuin aiemmin mainittuja. ARA on tulevaisuudessa rahoittamassa asuntojen 

rakentamista kaikille erityisryhmille. Sen sijaan vapaarahoitteiset toimijat eivät 

kyselyn tulosten perusteella ole rakentamassa asuntoja kaikille erityisryhmille, vaan 

rakentaminen painottuu muutamaan erityisryhmään. 

 

Kuvio 29. Rakenteilla ja suunnitteilla olevat erityisryhmien asunnot Suomessa (ARA 2017k). 
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Kyselyn perusteella vapaarahoitteista ikääntyneiden tehostettua palveluasumista on 

tulevaisuudessa rakenteilla ja suunnitteilla enemmän kuin ARA-rahoitteista (Kuvio 

29). Ikääntyneiden kasvava joukko tuo tulevaisuudessa haasteita julkisen puolen 

asumiselle. Ikääntyneiden tehostetusta palveluasumisesta on jo nyt ylitarjontaa 

joillakin alueilla. Tulevaisuudessa on mahdollisuus sille, että tehostetusta 

palveluasumisesta on liikatarjontaa useilla alueilla. Kysyntä riippuu tulevien 

ikääntyneiden lukumäärästä, mutta myös valtakunnallisista linjauksista. Jos 

ikääntyneet ovat tulevaisuudessa hyväkuntoisia ja pystyvät asumaan kotona tai 

tuetussa asunnossa, tällöin ei välttämättä ole kysyntää suurelle määrälle tehostettuja 

palveluasuntoja. ARA priorisoi erityisryhmistä muistisairaita vanhuksia, 

mielenterveyskuntoutujia, pitkäaikaisasunnottomia ja kehitysvammaisia. ARAn 

tuotanto perustuu jatkossakin aina pitkäkestoiseen tarpeen arviointiin kunnan tai 

maakunnan näkökulmasta. 

Vapaarahoitteiset toimijat ovat kyselyn mukaan rakentamassa enemmän 

kehitysvammaisten, vaikeavammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asuntoja kuin 

ARAn rahoitusta hakevat yleishyödylliset toimijat. 

Kehitysvammaisten asunnot ovat kyselyssä kolmanneksi suurin ryhmä ARA ja 

vapaarahoitteisessa tämän hetkisessä erityisryhmien asuntokannassa. Suunnitteilla ja 

rakenteilla olevan kannan kyselyssä kehitysvammaisten asunnot olivat toiseksi suurin 

ryhmä 1 064 asunnollaan. Tarvetta ylläpitää kehitysvammaisten laitoshoidon 

purkaminen, joten kuviossa 29 suunnitteilla ja rakenteilla oleville kehitysvammaisten 

asunnoille voidaan olettaa olevan kysyntää tulevaisuudessakin. 

5.3 Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen tulevaisuuden näkymät 

Kuviossa 30 on ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen suunnitteilla ja rakenteilla 

olevat asunnot jaoteltuna maakuntiin. Pääkaupunkiseudulle on suunnitteilla ja 

rakenteilla noin 1 200 asuntoa, joista 642 on ARA-rahoitteisia. Toiseksi eniten ollaan 

rakentamassa Pirkanmaalle, jonne on suunnitteilla noin 1 000 asuntoa, joista 574 on 

vapaarahoitteisia. Myös Varsinais-Suomeen on rakenteilla ja suunnitteilla paljon 

ikääntyneiden tehostettua palveluasumista. Rakentamista suunnitellaan sinne, minne 
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väestö on Suomessa keskittynyt ja missä tulee olemaan paljon ikääntyneitä (Liite 1). 

Tämä tarkoittaa, että ikääntyneiden tehostettujen palveluasuntojen rakentaminen 

keskittyy niin kutsutulle kasvukolmio alueelle. Vähiten niitä on suunnitteilla 

Satakuntaan, Kainuuseen ja Etelä-Karjalaan. 

 

Kuvio 30. Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen suunnitteilla ja rakenteilla oleva kanta 
(ARA 2017). 

Taulukossa 7 on suhteutettu ikääntyneiden tehostettujen palveluasuntojen lukumäärä 

yli 75-vuotiaiden lukumäärään. Lisäksi siinä näkyy suunnitteilla ja rakenteilla olevien 

tehostettujen palveluasuntojen määrä maakunnittain, ennuste yli 75-vuotiaiden 

määrälle vuonna 2020 ja muita tärkeitä lukuja johtopäätösten tekemisen tueksi.  Tällä 

hetkellä koko maassa on yli 26 000 ikääntyneiden tehostettua palveluasuntoa, josta 

tyhjiä asuntoja on 1 572. Suunnitteilla on 7 408 asuntoa lisää ja taulukossa on oletettu 

asunnot ovat rakennettu vuoteen 2020 mennessä ja niiden käyttöaste on 100 %. 

Asuntojen alueellinen tarve voi kuitenkin olla suurempi, jos nykyisiä laitoksia tai 

vanhainkoteja lakkautetaan. 
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Taulukko 7. Ikääntyneiden tehostetun palveluasuminen kysyntä ja tarjonta suhteessa yli 75-vuotiaiden määrään (ARA 2017k). 

Maakunta Valmiit asunnot 

Suunnitteilla tai 
rakenteilla olevat 

asunnot 

Teh. palv. 
asunnoissa asuvia 

2015 Käyttöaste 2016 
Tyhjiä asuntoja 

2017 
Yli 75-vuotiaita 

2020 
Teh. palv. 

asunnoissa 2020* 
Pääkaupunkiseutu        4 071           1 210    6,2 % 89 %             97         86 634    6,1 % 
Pirkanmaa        2 205           1 011    6,1 % 85 %             92         50 884    6,3 % 
Muu Uusimaa        2 251              723    6,1 % 80 %           171         44 453    6,7 % 
Varsinais-Suomi        2 044              835    6,5 % 70 %           161         50 910    5,7 % 
Päijät-Häme        1 992              145    7,0 % 68 %           183         23 539    9,1 % 
Pohjois-Pohjanmaa        1 631              369    7,4 % 74 %           190         34 913    5,7 % 
Kymenlaakso        1 801              170    9,7 % 89 %             61         22 033    8,9 % 
Keski-Suomi        1 480              443    7,4 % 82 %             97         28 732    6,7 % 
Pohjois-Savo        1 357              332    7,2 % 93 %             30         27 389    6,2 % 
Lappi        1 136              450    7,4 % 70 %             64         19 710    8,0 % 
Satakunta        1 169              120    8,4 % 85 %             64         27 100    4,8 % 
Etelä-Savo           905              349    7,8 % 87 %             36         20 450    6,1 % 
Kanta-Häme        1 027              178    7,3 % 86 %             49         19 262    6,3 % 
Etelä-Pohjanmaa           854              283    8,1 % 79 %             58         21 519    5,3 % 
Pohjois-Karjala           969              128    9,4 % 73 %             70         18 868    5,8 % 
Pohjanmaa           396              462    7,5 % 85 %             33         19 762    4,3 % 
Etelä-Karjala           750                56    5,2 % x  x       16 266    5,0 % 
Kainuu           387                92    8,1 % 67 %           116           9 589    5,0 % 
Keski-Pohjanmaa           327                52    8,3 % x  x         7 012    5,4 % 
Kaikki yhteensä      26 752           7 408    7,1 % 82 %        1 572       549 025    6,2 % 

 *) laskennallinen suhdeluku, joka saadaan valmiiden (ml. tällä hetkellä tyhjien asuntojen) sekä rakenteilla ja suunnitteilla olevien asuntojen lukumäärän ja yli 75-vuotiaiden määrän 
suhteesta, ts. kuinka moni 75- vuotias tai vanhempi olisi tehostetussa palveluasumisessa, jos kaikki nämä paikat olisivat täynnä. Etelä- Karjalan ja Keski-Pohjanmaan 
käyttöastetiedot puuttuvat taulukosta vähäisen kohdemäärän (< 3) takia.



 

 

 

Ylitarjonnan riski ikääntyneiden tehostetuissa palveluasunnoissa on suurin Päijät-

Hämeessä ja Lapissa, kun verrataan vuoden 2020 suhdelukua vuoden 2015 

tehostetuissa palveluasunnoissa asuvien osuuteen. Lisäksi Päijät-Hämeessä ja Lapissa 

on tämän aineiston perusteella ennestään huonot käyttöasteet. Ylitarjontaa esiintyy 

todennäköisesti myös maakunnissa, joissa on jo nyt ylitarjontaa ja joihin suunniteltu 

tarjonnan lisäys pitää suhdeluvun vuoden 2015 tasolla. Tällainen tilanne on 

esimerkiksi Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa, joihin molempiin on suunnitteilla tai 

rakenteilla yli 40 % lisäys nykyiseen ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 

tarjontaan. Koko maan tasolla ikääntyneiden määrä tehostetussa palveluasunnossa 

asumiselle näyttäisi pienenevän 7,1 %:sta 6,2 %:n. Tämä tarkoittaisi, että käyttöasteet 

paranisivat nykyisestä. Tavoitteena on, että 5% yli 75-vuotiaista asuisi tehostetussa 

palveluasunnossa. Käyttöasteen voidaan odottavaa paranevan esimerkiksi 

Satakunnassa, Pohjois-Karjalassa, Pohjanmaalla ja Kainuussa, sillä niissä vuoden 

2020 suhdeluku on selvästi vuoden 2015 suhdelukua pienempi. 

Tehostetun palveluasumisen lisäksi uudenlaiset konseptit kuten 

palvelukortteliratkaisut ja ikääntyneiden asuminen osana muuta väestöä ovat 

tulevaisuuden trendejä ikääntyneiden asumisessa. Ne voivat tarjota taantuville 

kunnille uuden keinon omien keskuksiensa elvyttämiseen. Tämänkaltaisia ratkaisuja 

on jo toteutettu Euroopassa, jossa palveluasumisen keskus on samalla kylän 

asukkaiden yhteinen olohuone. (Aalto ym. 2011). Haastatteluiden perusteella kävi 

ilmi, että vapaarahoitteiset toimijat ovat kiinnostuneet myös kevyempien 

palveluratkaisukonseptien tuottamisesta.  
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6 YHTEENVETO 

Tässä pro gradu -tutkielmassa käsiteltiin erityisryhmien asuntomarkkinoita sekä 

arvioitiin niiden kysynnän ja tarjonnan tasapainoa Suomessa. Tarkastelu tehtiin 

maakuntatasolla vertaillen ARA- ja vapaarahoitteisia erityisryhmien asuntojen 

lukumääriä. Vertailussa käytettiin hyväksi myös asuntojen maakuntakohtaisia 

käyttöastetietoja. Aineisto koostui ARA-rahoitteisista erityisryhmien asuntojen 

tiedoista, jotka oli kerätty ARAn tietokannasta. Vapaarahoitteinen erityisryhmien 

asuntokanta selvitettiin kyselytutkimuksella. Tämän pro gradu -tutkielman tuloksia 

voidaan hyödyntää erityisryhmien asuntomarkkinoiden kysyntä- ja tarjontatilanteen 

arvioinnissa, kun tehdään esimerkiksi rakennuttamispäätöksiä. Lisäksi tuloksia voi 

hyödyntää myös erityisryhmien asuntomarkkinoiden kehittämisessä. Tutkimuksen 

kontribuutio verrattuna olemassa olevaan kirjallisuuteen aiheesta on, että tämä pro 

gradu -tutkielma on enemmän keskittynyt erityisryhmille suunnattujen asuntojen 

lukumääriin, palvelumallien ja laatusuositusten sijaan. Lisäksi tarkasteltavia 

erityisryhmiä on useita. Maakunnittainen tarkastelu mahdollistaa tarkempien tulosten 

saamisen. 

Laitoshoidon purku on lisännyt erityisryhmille suunnattujen asuntojen kysyntää, ja 

siihen on vastattu rakentamalla lisää asuntoja. Runsas asuntotuotanto on edesauttanut 

tavoitteiden saavuttamista niin vanhusten kuin kehitysvammaisten kohdalla, mutta 

samalla se on johtanut erityisryhmille suunnattujen asuntojen ylitarjontaan useissa 

maakunnissa. Ylitarjonnan riski ikääntyneiden tehostetuissa palveluasunnoissa on 

suurin Päijät-Hämeessä ja Lapissa. Tulosten perusteella näyttää siltä, että 

tämänhetkinen ikääntyneiden tehostettujen palveluasuntojen kanta riittää kattamaan 

lähivuosien kysynnän kasvun. Suunnitteilla ja rakenteilla olevien erityisryhmille 

suunnattujen asuntojen lukumäärän perusteella näyttää, että ylitarjonta tulee 

tulevaisuudessa todennäköisemmin lisääntymään kuin vähentymään. Tarjontaa on 

kuitenkin hankala ennustaa pitkällä aikavälillä. 

Vapaarahoitteisia erityisryhmäasuntoja on mahdollista käyttää joustavammin eri 

kohderyhmille kuin valtion tukemia ARA-asuntoja, koska ARA-rahoituksen saaminen 

edellyttää, että rahoitetussa kohteessa asuu vain hakemuksessa ilmoitettu 
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erityisryhmä. Se, mikä erityisryhmä kohteessa asuu, vaikuttaa ARA 

investointiavustuksen suuruuteen. Ylitarjontatilanteessa joustavuudella voitaisiin 

parantaa käyttöastetta. Tämän kyselyn perusteella kehitysvammaisille tarkoitettujen 

vapaarahoitteisten asuntojen käyttöaste on yllättävän heikko useissa maakunnissa. 

Vaikka laitospaikkoja edelleen puretaan, eivät kehitysvammaisille suunnattujen 

asuntojen kysyntä ja tarjonta aina kohtaa alueellisesti. Esimerkiksi käyttöastetietojen 

perusteella voidaan arvioida, että Satakunnassa ja Keski-Suomessa olisi ylitarjontaa 

kehitysvammaisille suunnattujen asuntojen osalta. Sen sijaan Päijät-Hämeessä oli 

aineiston perusteella korkea käyttöaste kehitysvammaisten asunnoissa, joten 

kehitysvammaisille suunnattujen asuntojen lisärakentaminen voisi olla siellä tarpeen. 

Kehitysvammaisten lukumäärä ja asuntojen kysyntä ovat melko vakaita. Näin ollen 

myös kehitysvammaisten asuntojen kohdalla on todennäköistä, että 

kehitysvammaisten asuntojen ylitarjonta jatkuu lähivuosina. 

Ikääntyneiden vapaarahoitteiseen tehostettuun palveluasumiseen on tehty suuria 

asuntoinvestointeja. Suurten ikäluokkien ikääntyminen luo lähivuosinakin 

lisäkysyntää erilaisille vanhusten asumisratkaisuille, mutta nykyinen tehostetun 

palveluasumisen tarjonta riittää jo nyt kattamaan seuraavan 5–10 vuoden tarpeen. 

Trendinä tällä hetkellä on hyväkuntoisten vanhusten kotona asuminen ja kevyemmät 

asumisratkaisut.  

Tulokset ovat yleistettävissä melko hyvin, sillä etenkin ARA-rahoitteisten 

erityisryhmien asuntojen osalta ARAn aineisto on kattava. Vapaarahoitteisen kannan 

osalta voidaan antaa suuntaa-antavia johtopäätöksiä, sillä aineiston vajavaisuuden 

vuoksi tarkkoja tuloksia ei voida sanoa. Aineiston perusteella näytti kuitenkin siltä, 

että ikääntyneiden tehostetuissa palveluasunnoissa heikoimmat käyttöasteet olivat 

Lapissa ja Päijät-Hämeessä ja parhaimmat käyttöasteet olivat Pohjois-Savossa, 

Kymenlaaksossa ja pääkaupunkiseudulla. Mielenterveyskuntoutujien asunnoissa paras 

tilanne oli Kainuussa, pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Karjalassa. Selkeää vajaakäyttöä 

mielenterveyskuntoutujien asunnoissa oli Pohjois-Savossa.  Tässä aineistossa ei ollut 

mukana ARA-rahoitteisten erityisryhmäasuntojen käyttöastetietoja, mutta 

vapaarahoitteisen erityisryhmille suunnattujen asuntojen käyttöastetiedot olivat 

osittain saatavilla. Jotta tuloksia voitaisiin verrata paremmin ARAn rahoittamiin 
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erityisryhmien asuntoihin, on jatkossa selvitettävä myös ARA-rahoitteisten 

erityisryhmäasuntojen käyttöastetiedot vastaavalla tavalla kuin vapaarahoitteisten 

toimijoiden kohdalla. ARAn asuntomarkkinakyselyn perusteella vuoden 2016 lopulla 

vähintään 2 kuukautta tyhjänä olleita erityisryhmille suunnattuja asuntoja oli koko 

maassa yhteensä 520. Määrä oli vajaa prosentti ARA-erityisryhmäasuntojen 

kokonaismäärästä, kun opiskelija-asunnot rajattiin kyselyn ulkopuolelle. ARAn 

rahoittamat erityisryhmien asunnot ovat käyttöasteiltaan hyvät johtuen osittain myös 

siitä, että suuri osa on kunnille tarkoitettuja kohteita. 

Valtion tukemia ja vapaarahoitteisia erityisryhmille suunnattuja asuntoja on 

rakennettu runsaasti viimeisen viiden vuoden aikana. Valtion tukemaa ARA-tuotantoa 

erityisryhmille suunnattuihin asuntoihin on nopeuttanut investointiavustusten 

vuosivaltuuden kasvu ensin 35 miljoonaan euroon vuosina 2005–2007 ja edelleen 

110–120 miljoonaan euroon vuodesta 2009 alkaen. Vapaarahoitteista erityisryhmille 

suunnattujen asuntojen tarjontaa ovat lisänneet muun muassa kilpailun vapautuminen, 

palveluseteleiden käyttöönotto ja pääomasijoittajien määrän kasvu hoivamarkkinoilla. 

Vapaarahoitteista tuotantoa ovat helpottaneet myös tonttien helpohko saatavuus 

kasvukeskusten ulkopuolella ja useiden kuntien halukkuus luopua omista hoiva-alan 

kiinteistöstään.   

Kysymyksiä herättää muun muassa se, mihin suuntaan erityisryhmien 

asuntomarkkinat tulevaisuudessa kehittyvät. Jatkuuko vapaarahoitteisten toimijoiden 

yritysostot ja fuusiot markkinoilla? Esimerkiksi tätä pro gradu -tutkielmaa tehtäessä 

hoivamarkkinoilla tapahtui uusi yritysosto, kun Attendo osti 

mielenterveyskuntoutujien asunnoistaan tunnetun Mikevan. Ikääntyneiden tehostetun 

palveluasumisen tulevaisuuden kysyntään vaikuttaa tulevien ikääntyvien kunto ja 

terveydentila, vaikka väestöennusteesta voidaan päätellä suuntaa antava kysyntä. Entä 

yleistyvätkö palvelukortteliratkaisut ja uudet kotihoidon menetelmät? Näillä 

kysymyksillä on vaikutusta erityisryhmien asuntomarkkinoiden tarjontaan ja 

kysyntään. 
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Liite 1 

Väestöennuste yli 75-vuotiaat 2015–2040 

 

 

Kuvio 31. Väestöennuste 2015–2040 yli 75-vuotiaat (Rehunen ym. 2016). 
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Liite 2 

Yli 75-vuotiaiden asiakaspaikat vanhainkodeissa tai tehostetussa 
palveluasumisessa 

 

Kuvio 32. Vähintään 75-vuotiaiden asiakaspaikat vanhainkodeissa tai tehostetussa 
palveluasumisessa vuonna 2014 ja ennuste vuosille 2030 ja 2040 (Rehunen ym. 2016). 
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Liite 3  

Kyselylomake palvelutarjoajille 

 

Kuvio 33. Palveluntarjoajille lähetetty kyselylomake (ARA 2017k). 

 

 

 

 

 

SELVITYS ERITYISRYHMIEN ASUMISESTA
Organisaatio:
Yhteyshenkilö:
Puhelin:
S-posti:

Käytössä olevat kohteet

Maakunta Kunta Kohteen nimi/osoite Valmistumisvuosi Asukasryhmä Asuntojen lkm. Käyttöaste (%) Keskikoko (m2) Vuokra (€/m2) Rahoitus Palveluntuottaja Palvelujen maksaja

sää ejä 
tarvittaessa

Rakenteilla olevat kohteet

Maakunta Kunta Kohteen nimi/osoite Valmistumisvuosi Asukasryhmä Asuntojen lkm. Käyttöaste (%) Keskikoko (m2) Vuokra (€/m2) Rahoitus Palveluntuottaja Palvelujen maksaja

sää ejä 
tarvittaessa

Vireillä/suunnitteilla olevat kohteet

Maakunta Kunta Kohteen nimi/osoite Valmistumisvuosi Asukasryhmä Asuntojen lkm. Käyttöaste (%) Keskikoko (m2) Vuokra (€/m2) Rahoitus Palveluntuottaja Palvelujen maksaja

lisää rivejä 
tarvittaessa

Ohjeita lomakkeen täyttöön:
Joissain sarakkeissa on vetovalikko. Valitkaa vetovalikosta sopiva vastausvaihtoehto, jos mikään vaihtoehto ei ole sopiva voitte kirjoittaa oman vastauksenne solun päälle valitsemalla OK ilmoituksen jälkeen.
Asuntojen lkm.: Asuntojen lukumäärä talossa/asumisyksikössä.
Käyttöaste: Asuntojen käyttöaste vuonna 2016.
Keskikoko: Asunnon keskikoko ilmoitetaan neliömetreinä sisältäen WC:n ja kylpyhuoneen.
Vuokra: Asukkaan maksama kokonaisvuokra euroa per neliö.
Palvelujen maksaja: Pääasiallinen palvelujen maksaja esim. kunta, kuntayhtymä jne.

Vapaa palaute ARAlle:

Ilmoittakaa tiedot vain vapaarahoitteisista asunnoista
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Liite 4 

ARA lomake 55a: Ikääntyneiden palveluasuntotarpeen- ja kannan arviointi  

 

Ikääntyneiden palveluasuntotarpeen ja -kannan arviointi
Hakijan perustiedot (sen henkilön yhteystiedot joka koonnut arviointimallin tiedot)

Kunta:
Yhteyshenkilö:
Puhelin:
Sähköposti:

A. Palveluasumisen tarve

1. Väestörakenne ja -ennuste

Kunnan väestörakenne ikäryhmittäin
henkilöä % henkilöä % henkilöä % henkilöä %

65-74 -vuotiaat #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0!
75-84 -vuotiaat #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0!
85- #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0!
Yhteensä 65 vuotta täyttäneet 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0!

Keskivaikeasti/vaikeasti muistisairaita 0 0 0 0
Tehostetun palveluasumisen tarve % edellisestä
Muistisairauksista johtuva tehostetun 
palveluasumisen tarve 0 0 0 0
Muu tehostetun palveluasumisen  tarve
Tehostetun palveluasumisen tarve yhteensä 0 0 0 0

2. Vanhuspalvelurakenne

Palvelurakenne (75+ väestö)
henkilöä % henkilöä % henkilöä % henkilöä %

 Kotona asuvat #JAKO/0! 0 0 0
   Säännöllisen kotihoidon piirissä #JAKO/0! 0 0 0
   Omaishoidon tuen piirissä #JAKO/0! 0 0 0
Tehostetussa palveluasumisessa #JAKO/0! 0 0 0
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa #JAKO/0! 0 0 0
Yhteensä 0 #JAKO/0! 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %

Lomake ARA 55a

2040

 tavoite 2040tavoite 2030

Tilanne 2017

Tilanne 2017  tavoite 2020

2020 2030 Lisätietoja/huomautuksia

Lisätietoja/huomautuksia
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3. Laitoshoito (ikääntyneiden henkilöiden pitkäaikaispaikat)

Kohteen nimi

4. Tehostettu palveluasuntokanta ja sen käyttö

Kohteen nimi Kohteen 
omistaja

ARA-
kohde (X)

Asuntojen 
lukumäärä 

Kunnan 
omat / 
ostamat / 
palveluse-
teli paikat

Itse-
makset-
tavat 
paikat 

Muiden 
kuntien 
ostamat 
paikat

Tyhjät 
paikat 

Kohteen 
käyttöaste 
% 

Kohteen 
valm./ 
peruskor-
jausvuosi 

Tuleva 
perus-
parannus, 
vuosi

Poistuu 
nykyisestä 
käytöstä, 
vuosi

0 #JAKO/0!
0 #JAKO/0!
0 #JAKO/0!
0 #JAKO/0!
0 #JAKO/0!
0 #JAKO/0!
0 #JAKO/0!
0 #JAKO/0!
0 #JAKO/0!
0 #JAKO/0!
0 #JAKO/0!
0 #JAKO/0!
0 #JAKO/0!
0 #JAKO/0!

lisää rivejä tarvittaessa 0 #JAKO/0!
Muiden kuntien 
alueella olevat 
palvelutalot* 0 #JAKO/0!
Yhteensä 0 0 0 0 0 #JAKO/0!
* merkitse kaikki muista kunnista ostetut paikat yhteensä kohtiin "Asuntojen lukumäärä" ja "Kunnan omat / ostamat / palveluseteli paikat"

Kohteen 
omistaja

ARA-
kohde (X)

Asuntojen 
lukumäärä 

Tyhjät 
paikat 

Kohteen 
käyttöaste 
% 

Kohteen 
valmistu
mis/perus-
korjaus-
vuosi 

Tuleva 
perus-
parannus, 
vuosi

Asuntojen 
lkm pp:n 
jälkeen

Poistuu 
nykyisestä 
käytöstä, 
vuosi

#JAKO/0!  
#JAKO/0!
#JAKO/0!
#JAKO/0!
#JAKO/0!
#JAKO/0!
#JAKO/0!
#JAKO/0!
#JAKO/0!
#JAKO/0!
#JAKO/0!
#JAKO/0!
#JAKO/0!

0 0 #JAKO/0! 0

Lomake ARA 55a

0Yhteensä

Perusparannus 
tehostetuksi 
palveluasumiseksi, 
vuosi

Kohteen nimi

lisää tarvittaessa rivejä

B.Tehostettua palveluasumista, laitoshoitoa ja muuta ikääntyneiden henkilöiden asumista koskeva kartoitus

Pitkäaikaispaikkoja

3.2. Vanhainkodit

Lisätietoja/huomautuksia

3.1. Terveyskeskusten/sairaaloiden pitkäaikaispaikat ikääntyneille 

lisää rivejä tarvittaessa
Yhteensä

Kohteen nimi

5. Palveluasuminen ja senioriasunnot

Lisätietoja/huomautuksia

Poistuu nykyisestä 
käytöstä, vuosi

Poistuu nykyisestä 
käytöstä, vuosi

Yhteensä

Perusparannus 
tehostetuksi 
palveluasumiseksi, 
vuosi

0

Pitkäaikaispaikkoja 

lisää tarvittaessa rivejä
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6. Tulevat tehostetun palveluasumisen kohteet

Kohteen 
nimi

ARA-
kohde (X)

Kohteen 
omistaja

Arvioitu 
valmistu-
misvuosi

Asuntojen 
lukumäärä 

Kunnan 
omat / 
ostamat / 
palveluset
eli paikat

Itse-
makset-
tavat 
paikat

Muiden 
kuntien 
ostamat 
paikat

Paikoista ei 
ole päätetty 

6.1. Uudistuotanto

2017
2018
2019
2020

2017
2018
2019

Rakenteilla  
Paikkojen 

muutos (+/-)
2017
2018
2019
2020

Vireillä
2017
2018
2019

Rakenteilla
2017
2018
2019
2020

Vireillä
2017
2018
2019

YHTEENSÄ 0 0 0 0 0

Lomake ARA 55a

lisää rivejä tarvittaessa

Huomautuksia (esim. 
puitesopimuksen tilanne)

Rakenteilla

Vireillä
lisää rivejä tarvittaessa

lisää rivejä tarvittaessa

lisää rivejä tarvittaessa

6.2. Perusparannuskohteet HUOM! TÄYTETÄÄN VAIN JOS PAIKKAMÄÄRÄ KOHTEESSA LISÄÄNTYY TAI VÄHENEE

6.3. Käyttötarkoituksen muutoskohteet

Huomautuksia

lisää rivejä tarvittaessa

lisää rivejä tarvittaessa



95 

 

 

7. Tilannearvio: vertailu tehostetun palveluasumisen tarpeen, nykyisten ja suunniteltujen asuntojen lukumäärän suhteen

7.1. Olemassa olevat ja tulevat tehostetun palveluasumisen paikat

Asuntojen lukumäärä 
yhteensä

Kunnan omat/ 
ostamat/ palveluseteli 
paikat

Itsemaksettavat 
paikat

Muiden kuntien 
ostamat paikat

Tyhjät paikat 

Lyhyen aikavälin tilanne
0 0 0 0 0

Tilanne  2018 0
Tilanne 2019 0
Tilanne 2020 0

7.2 Tehostetun palveluasumisen lyhyen ja pitkän aikavälin tarve
Kunnan kokonaistarve Nykyisten ml. 

rakenteilla ja vireillä 
kunnan käytössä 
olevien asuntojen 
lukumäärä

Edellisten erotus = 
lisätarve tai 
liikakapasiteetti

Uusien tehostetun 
palveluasuntojen 
tarve

Näistä  ARAn 
asukasvalinta-
kriteerit täyttäville

Lyhyen aikavälin tilanne
0 0 0 0

Tilanne  2018* 0 #VIITTAUS! #VIITTAUS! 0
Tilanne 2019* 0 #VIITTAUS! #VIITTAUS! 0
Tilanne 2020* 0 #VIITTAUS! #VIITTAUS! 0
*käytetään vuoden 2017 tietoja

Pitkän aikavälin kokonaistarve
0
0

Tilanne vuonna 2040 0

Lomake ARA 55a

Tilanne vuonna 2030

 

Tilanne tällä hetkellä 2017

Tilanne tällä hetkellä, 2017

Tilanne vuonna 2020
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OHJEET palveluasuntotarpeen ja -kannan arviointia varten

1. Väestörakenne ja -ennuste

2. Vanhuspalvelurakenne

3. Laitoshoito (ikääntyneiden henkilöiden pitkäaikaispaikat)

4. Tehostettu palveluasuntokanta ja sen käyttö

5. Palveluasuminen ja senioriasunnot

6. Tulevat tehostetun palveluasumisen kohteet

  

Kohdan 1 taulukossa tarkastellaan ikäryhmittäin kunnan väestökehitystä toteuma- että ennustetietojen perusteella, jotka saa 
Tilastokeskukselta. Oleellista on käyttää virallista tietoa, jonka lähde ja päivämäärä ovat tiedossa, jotta tietoja voidaan vertailla. 
Kohdan "Keskivaikeasti ja vaikeasti muistisairaita" määrän laskee automaattinen kaava, joka tulee kansallisista muistisairaiden 
esiintyvyysprosenteistä ikäryhmittäin. Esiintyvyysprosentit ovat: 65−74-vuotiaat 4,2 %, 75−84-vuotiaat 10,7 %, Yli 85-vuotiaat  
35,0 %*).  Muistisairaiden palveluasumisen tarpeen prosenttiosuuden arvioi kunta itse. "Muu tehostetun palveluasumisen tarve" 
merkitään huonokuntoiset vanhukset tai muista syistä tehostettua palveluasumista tarvitsevat sekä lisäksi alle 75-vuotiaiden 
tehostetun palveluasumisen tarve.  Taulukossa on laskuri, joka laskee prosentit ja lukumäärät yhteensä

Kohdan 2 taulukossa tarkastellaan kunnan vanhuspalveluiden kehitystä toteuma- että tavoitetasojen perusteella. Taulukossa on 
laskuri, joka laskee prosentit ja lukumäärät yhteensä. Kohdassa "Tilanne 2017" syötetään henkilölukumäärä ja prosentit tulevat 
automaattisesti. Kohdassa "Tavoite 2020, 2030 ja 2040" syötetään tavoiteprosentit niin, että "Kotona asuvat", Tehostetussa 
palveluasumisessa" ja "Pitkäaikaisessa laitoshoidossa" muodostavat yhteensä 100 prosenttia. Nämä luvut voivat olla erilaisia 
kuin taulukossa 1. koska tässä on vain yli 75-vuotiaiden tilanne ja tarpeet, kun taulukossa 1 voi olla myös tätä nuorempia 
mukana.

Kohdan 3 taulukossa tarkastellaan pitkäaikaisen laitoshoidon tilannetta kunnassa. Taulukkoon merkitään terveyskeskuksissa, 
sairaaloissa ja vanhainkodeissa pitkäaikaispaikoilla olevat ikääntyneet henkilöt. Taulukossa on laskuri, joka laskee lukumäärät 
yhteensä. Laitoksessa pitkäaikaispaikoilla olevien asukkaiden, joiden tarpeenmukainen asumismuoto tulisi olla tehostettu 
palveluasuminen, tulee näkyä tehostetun palveluasumisen kokonaistarpeessa ks. taulukko 1.

Kohdan 4 taulukoissa listataan kunnan omat ja yksityiset sekä ARA-rahoitteiset tehostetun palveluasumisen kohteet. Oleellista 
on saada tieto palveluasumisen paikkojen lukumäärästä ja kohteiden käyttöasteesta sekä kohteiden kunnosta.  Kohdassa 
"Kunnan omat / maksamat / palveluseteli paikat" tarkoitetaan kunnan maksamia paikkoja.  Kohdassa "Itsemaksettavat paikat" 
tarkoitetaan että, asukas maksaa kokonaan itse palvelunsa.  Jos kunta ostaa paikkoja muista kunnista, näiden yhteismäärä 
laitetaan sarakkeen "Kohteen nimi" viimeisellä rivillä olevaan kohtaan "Muiden kuntien alueella olevat palvelutalot". Paikkojen 
yhteismäärä laitetaan kohtaan "Asuntojen lukumäärä" ja "Kunnan omat / ostamat / palveluseteli paikat". Muita kohtia ei täytetä. 
Taulukossa on laskuri, joka laskee lukumäärät yhteensä.

Kohdan 5 taulukoissa tarkastellaan palveluasunnoissa ja senioritaloissa olevien asuntojen määrää kunnan alueella.  
Palveluasumisella tarkoitetaan tavallista palveluasumista, jossa henkilökunta on paikalla päivällä (ei yöaikaista 
hoitohenkilökuntaa). Senioriasunnot ovat esteettömiä ikääntyville, yleensä 55 vuotta täyttäneille tarkoitettuja vuokra-asuntoja, voi 
olla myös ns. tuettua asumista. Ikääntyneiden vuokra-asunnot ovat myös tälle kohderyhmälle (seniorit) tarkoitettuja vuokra-
asuntoja joko kerros- tai rivitaloissa. Taulukossa on laskuri, joka laskee lukumäärät yhteensä.

*) lähde: Kansallinen muistiohjelma, 2012-2020.  

               
                  

                                                                                                                                                                                          
                  

 

Tähän taulukkoon tulevat edellä syötetyt automaattisesti yhteenlasketut luvut, joista muodostuu uusien tehostettujen 
palveluasuntojen tarve kunnassa. Taulukossa 7.1. "Tilanne tällä hetkellä, 2017" tarkoitetaan taulukossa 4 "Tehostetun 
palveluasumisen kanta ja sen käyttö" kohtaa "Asuntojen lukumäärää". Myös kohdat "Kunnan omat / ostamat / palveluseteli 
paikat", "Itsemaksettavat paikat", "Muiden kuntien ostamat paikat" ja "Tyhjät paikat" tulevat suoraan taulukosta 4. Taulukon 7.1. 
kohdat "Tilanne 2018, 2019 ja 2020" sisältävät taulukon 4 "Tehostetun palveluasuntokanta ja sen käyttö" kohdan "Asuntojen 
lukumäärän" sekä taulukosta 6 kyseisinä vuosina valmistuvat rakenteilla ja vireillä olevat asunnot. Kohta "Tilanne 2018" sisältää 
myös vuoden 2017 valmistuvat rakenteilla ja vireillä olevat asunnot. Niitä ei ole lisätty kohtaan "Tilanne tällä hetkellä, 2017". 
Taulukossa 7.2. kohta "Kunnan kokonaistarve", "Tilanne tällä hetkellä, 2017" tulee suoraan taulukosta 1 kohdasta "Tehostetun 
palveluasumisen tarve yhteensä". Taulukon 7.2. kohdissa "Tilanne 2018, 2019 ja 2020 käytetään vuoden 2017 tilannetta.  
"Nykyisten ml. rakenteilla ja vireillä olevien asunotojen lukumäärä" sisältää taulukosta 4 "Tehostetun palveluasumisen asuntojen 
määrän"ja taulukosta 6 rakenteilla ja vireillä olevien kyseisenä vuonna valmistuvien asuntojen määrän. Lukumäärästä 
vähennetään taulukon 4 "Muiden kuntien ostamat paikat" ja taulukosta 6 rakenteillä ja vireillä olevat kyseisenä vuonna 
valmistuvat muiden kuntien käyttöön tulevat paikat jokaisen vuoden osalta. Taulukon 7.2. kohdassa "Edellisten erotus = 
lisätarve tai liikakapasiteetti" saadaan vähentämällä "Kunnan kokonaisterpeesta" "Nykyisten ml. rakenteilla ja vireillä olevien 
asuntojen lukumäärä". Taulukon 7.2. kohdassa "Uusien tehostetun palveluasuntojen tarve" tulee suoraan saman taulukon 
kohdasta "Edellisten erotus = lisätarve tai liikakapasiteetti" siten, että jos luku on miinus, kunnassa on liikakapasiteettia ja 
arvoksi tulee 0. Jos tarvetta on, luku on sama kuin kohdassa "Edellisten erotus". Taulukon 7.2. kohdassa "Näistä ARAn 
asukasvalintakriteerit täyttäville" kunta arvioi ARA-asuntojen tarpeen.  Tilanne vuonna 2020, 2030 ja 2040 tulevat 
automaattisesti taulukosta 1.

Kohdan 6 taulukossa listataan kunnan omat ja yksityiset sekä ARA-rahoitteiset rakenteilla ja vireillä olevat tehostetun 
palveluasumisen kohteet uudistuotannon, perusparannuskohteiden ja käyttötarkoituksen muutoskohteiden mukaan eriteltynä. 
Kohtaan "Arvioitu valmistumisvuosi" on rakenteilla olevien kohteiden osalta syötetty valmiiksi vuodet 2017, 2018, 2019 ja 2020. 
Vireillä olevien kohteiden osalta on valmiiksi  syötetty vuodet 2017, 2018 ja 2019.  Kohdassa 6.2. "Perusparannuskohteet" 
oleellista lisääntyvätkö vai vähenevätkö paikat perusparannuksen jälkeen. Lisätkää rivejä tarvittaessa jos tiedossanne on 
rakentamisen aikataulu. Taulukossa on laskuri, joka laskee lukumäärät yhteensä.

7. Tilannearvio: vertailu tehostetun palveluasumisen tarpeen, nykyisten ja suunniteltujen paikkojen 
lukumäärän suhteen 
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Kuvio 34. ARA lomake 55a: Ikääntyneiden palveluasuntotarpeen- ja kannan arviointi. 

Lisätietoja ja muistiinpanoja

Lomake ARA 55a
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